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Anexa nr.1 la HCL nr._______/________2022 
 

 

STUDIU DE OPORTUNITATE PENTRU 

 

COMUNA COCHIRLEANCA 

 

 

I. NEVOILE COMUNITĂȚILOR LOCALE 

 
 
                   

Avand in vedere Tratatul de aderare al României la Uniunea Europeană, în domeniul 
infrastructurii de apă şi apă uzată, prin care s-au agreat un număr de obligaţii privind conformarea 
României la prevederile Directivei nr. 98/83/CE în ceea ce priveşte calitatea apei destinată consumului 
uman şi ale Directivei nr. 91/271/CEE referitor la colectarea şi epurarea apelor uzate, România are 
obligații care implică investiții importante în serviciile de alimentare cu apă și de canalizare. 
 

1. Organizarea serviciilor de apă și apă uzată la nivel regional 
 
 
Pentru a acoperi o parte din măsurile necesare conformării cu standardele UE, România a beneficiat de 
fonduri de la Uniunea Europeană, respectiv fonduri de coeziune. Programarea acestor fonduri s-a facut 
prin intermediul Programului Operațional Sectorial (POS) pentru sectorul de mediu, continundu-se prin 
”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 
2014 - 2020” 
În cadrul acestor directive s-a precizat că fondurile UE destinate conformării în domeniul apei și apei 
uzate vor fi acordate numai unor operatori regionali, creând astfel premizele unei eficientizări a serviciilor 
cu precădere la nivel de județ. 
 
Astfel, crearea unui operator la nivel județean și accesarea de fonduri de la UE a fost singura soluție 
fezabilă pentru atingerea obiectivelor propuse în completarea resurselor financiare alocate la nivel local 
sau național. 
Crearea unui operator la nivel regional vizeaza urmatoarele obiective: 
 
          - Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă, lucrări de extindere și modernizare în orașe 
             mici și mijlocii; 
           - Îmbunătățirea calității serviciilor de alimentare cu apă în aceste orașe; 
           - Restructurarea operării și administrării serviciilor de alimentare cu apă și stimularea 
              cooperarii între autoritățile locale în rezolvarea nevoilor prioritare în sectorul serviciilor publice; 
           - Diminuarea pierderilor din rețea și diminuarea numărului de avarii; 
           - Diminuarea pierderilor de apă în sol; 
           - Reducerea costurilor de producere și de întreținere; 
           - Creșterea eficienței stațiilor de pompare (creșterea randamentului pompelor și reducerea 
             consumului energetic); 
           - Utilizarea rațională a apei; 
           - Livrarea apei în regim continuu și la presiune optimă; 
           - Creșterea calității apei; 
           - Siguranța în exploatare; 
           - Monitorizarea sistemului (presiune, avarii); 
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       Dar pentru ca Operatorul  să fie capabil să atingă obiectivele scontate, o foarte mare 
importanță o are dezvoltarea instituțională, care de fapt stă la baza întregului proces de înființare a 
acestuia prin cei trei piloni: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară(ADI)- care reprezinta 
proprietarii, Contractul de Delegare de Gestiune a serviciilor- care reprezinta cadrul legal de operare și 
Operatorului Regional (ROC)-care reprezinta o companie licentiata pentru furnizarea serviciilor de apa 
si canalizare, avand drept actionari membrii in ADI, lucruri  realizate odată cu crearea Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008 “ în decembrie  2007 și apoi alegerea  prin încredințare directă a 
Operatorului Regional  în numele S.C. Compania de Apă  S.A. Buzău.   
     
           2.  Obiective strategice la nivel de județ 
Principalul obiectiv al strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată este asigurarea 
conformării cu cerințele legislației naționale și europene în cadrul perioadelor de tranziție agreate de 
România și UE pentru sectorul de mediu: 
          o Obiectivul 1 – Implementarea Directivei UE 91/271/CEE (transpusă în legislația 
             națională prin H.G. 352/2005 ) cu privire la colectarea și epurarea apelor uzate din 
             județul Buzău și evitarea descărcării apelor uzate urbane neepurate în receptorii naturali; 
          o Obiectivul 2 – Conformarea cu cerințele Directivei UE 98/83/EC cu privire la calitatea apei  
             destinate consumului uman transpusă în legislația națională prin Legea apei potabile nr. 458/200          
             amendata prin Legea 311/2004; 
   Obiectivele specifice vizează reabilitarea și extinderea infrastructurii în domeniul apei și apei uzate, 
   cu privire la: 
            ·  îmbunătațirea calității apei potabile și protejarea sănătătii publice; 
            ·  protejarea mediului, în particular, a calității apei în cursurile de apă și a apei subterane; 
            · maximizarea numărului de locuitori conectați la sistemul public de alimentare cu apă; 
            ·  extinderea serviciului de colectare a apelor uzate la nivelul întregului județ Buzău; 
            · îmbunătățirea standardelor serviciilor și creșterea siguranței în funcționare a sistemelor de 
              alimentare cu apă și de canalizare; 
            · optimizarea rețelei de distribuție și a sistemului de colectare și epurare a apelor uzate; 
            ·  asigurarea economiei de energie și reducerea costurilor generale de operare; 
            ·  definirea unui program de investiție pe termen lung în sectorul de apă și apă uzată; 
            · creșterea capacității operatorului. 
 
II. DESCRIEREA CONDIȚIILOR SOCIO-ECONOMICE ALE LOCALITĂȚII 
COCHIRLEANCA 
 
             Definirea ariei deservite 

 
Aria de operare a serviciilor de apă și canalizare considerată pentru studiul de oportunitate prezintă 
Unitatea  Administrativ Teritorială Cochirleanca din Județul Buzău, având în componență urmatoarele 
localități: Cochirleanca , Boboc, Rosioru ,Gara Bobocu si Tirlele , având fiecare la nivel actual următorul 
nivel al populației: 5092 locuitori. 
 
            Condițiile socio-economice ale Localității Cochirleanca 
 
Comuna Cochirleanca  se află în partea de Sud-Est a Județului Buzău, în zona de  șes fiind străbătută de 
rețea rutieră și feroviară (DA).  
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Datorită poziției sale geografice avantajoase, comuna Cochirleanca  întrunește atributele unui însemnat 
nod rutier și feroviar, constituind punctul de convergență pentru localitățile (enumerate) din U.A.T. 
 Comuna Cochirleanca  se învecinează la : 
- nord cu Comunele Ziduri si Balaceanu ; 
- est cu Comunele.Galbenu ; 
- sud cu  Comunele Sageata si Vadu Pasii .; 
- vest cu Comunele Posta Calnau  
 
Populația  (U.A.T.) Cochirleanca este de 5092 locuitori   iar pe fiecare localitate din U.A.T. este 
Cochirleanca 2484; Boboc 1563; Rosioru 623 ; Gara Bobocu 354 ; Tirlele 61. 
 
Viața economică (prezentarea în câteva rânduri a realizărilor ultimilor ani, a investițiilor începute și 
nefinalizate (cu precizarea sursei de finanțare și durata) precum și a obiectivelor de invesiții (ex. 
Alimentare cu apă și canal, realizare platformă ecologică de gunoi, e.t.c.) 
 
 
III. DESCRIEREA SISTEMULUI EXISTENT DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE 

       CANALIZARE 
 
 
Pentru a cunoaște starea actuală a sistemului de alimentare cu apă și de canalizare din Comuna 
Cochirleanca care fac obiectul studiului, se va prezenta  o descriere tehnică a sistemului de apă și 
canalizare. 
Pentru o mai bună înțelegere prezentarea se va structura conform urmatoarei scheme simplificate 
aproximativ general valabile pentru alimentarea cu apă. 
                   

 

                     ►  Sistemul de alimentare cu apă din Comuna Cochirleanca                                                                                                          
Schema simplificată a sistemului de captare, aducţiune, tratare, stocare, transport şi distribuţie a 
apei potabile este următoarea: 
 

Sat Cochirleanca  
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Sat Boboc 

 

 
 

 

Sat Rosioru  

 

 
      
 
 
 
Sat Gara Bobocu 
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        1 = Captare (dacă sunt fronturi de captare);  
        2 = Staţie pompare;                  
        3 = Aducţiune;                                                    
        4 = Capacităţi de înmagazinare (rezervoare);    
        5 = Izvoare(dacă există);            
        6 = Reţea transport (distribuţie); 
        7 = Consumatori finali; 
 
 

SATUL COCHIRLEANCA 

 
•  Sursa de apa, reprezentata de doua foraje, dupa cum urmeaza:  

•  forajul F1 cu adancimea de 150 m care asigura un debit capabil de 1,50 l/s in conditii normale de 
exploatare. Forajul este amplasat in incinta gospodariei de apa si echipat cu o pompa submersibila tip 
Wilo cu parametrii functionali: q= 4,5 m3/h, H= 110 mcA, P=7,5Kw; dupa pomparile experimentale s-a 
efectuat analiza fizico-chimica si bacteriologica si s-a constatat ca sunt depasiri fata de limitele max. 
admise( Legea 458/2002) la incarcarile de Fe, Mn si bor. Debitul oferit este de 1,1 l/s.  

•  Forajul este asigurat cu imprejmuire ce delimiteaza zona de protectie sanitara cu regim sever 
conform HG 930/2005.  

•  forajul F2 cu adancimea de 100 m, amplasat in arealul fostului CAP din perioada 1965-1970 , a 
fost conectat ulterior la sistemul de alimentare cu apa, intrucat debitul obtinut din forajul F1 nu este 
suficient. Acest foraj a avut initial adancimea de 150 m, insa coloana definitive a fost franta la adancimea 
de 60m, astfel incat debitul ce se poate  
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• asigura este de ~0,8 l/s. Prin lucrari suplimetare s-a realizat conectarea la gospodaria de apa , insa 
si asa cerinta de apa in sezonul cald se asigura cu dificultate.  

•  In anul 2017 s-a obtinut finantarea in cadrul programului PNDL 2 pentru construirea unui foraj 

suplimentar Fj 3, in incinta scolii nr. 1 Cochirleanca;  

•  Aductiune, reprezentata prin urmatoarele trasee:  

•  aductiunea 1 - PEID Dn 90 mm, L=27 m, de la forajul F1-la bazinul de reactie V=25 m3;  

•  aductiunea 2 - PEID Dn 110 mm,L=815 m, de la forajul F2 la bazinul de reactie V=25 m3  

•  Gospodaria de apa formata din:  

•  rezervor semiingropat din beton armat cuplat cu camera vanelor avand V= 200 m3  

•  pavilion de exploatare care include:statia de clorinare,birou, grup sanitar,magazie, camera tablou 
electric;  

•  statie de ridicare a presiunii , montata in camera vanelor;  

•  instalatii de tratare a apei avand in componenta filtre cu nisip cuartos si cu carbine activ, 
schimbator de ioni pentru reducere concentratie bor , bazin de reactie cu volumul de 25m3 (in alte 
documente este de 30 m3 – pana la urma cat este volumul?),echipamente de postclorinare; in anul 2015, 
s-a obtinut o finantare suplimentara prin OG 7/2006 pentru construirea acestei statii de tratare a apei, care 
sa corecteze neconformitatile actuale. Fluxul tehnologic de tratare propus include instalatii de preclorinare 
si post clorinare cu solutie cloramina, instalatie de reactie primara pentru reducerea ionilor de Fe si Mn 
,filtre multimedia cu nisip cuartos si carbune active si panou schimbator de ioni pentru bor .  

•  In prezent statia de tratare a apei este in conservare , intrucat nu s-a realizat racordarea la reteaua 
de canalizare publica( in curs de executie).  

•  Retea de distributie- din PEID PE80,SDR 17,6, Dn 50 mm-110 mm cu lungimea in final de 
~18,8km s-a realizat in 2 etape cu finantare prin OG. 7 /2006, respectiv extinderi cu fonduri de la bugetul 
local; s-a realizat cu o configuratie mixta : inelara si ramificata, cu respectarea tramei stradale actuale , 
urmand ca la extinderi sa se inchida un inel principal pe ambela laturi ale DJ 220.  
Investitia s-a incadrat in limitele parametrilor avizati , cu variatii de lucrari justificate de adaptarea la 
conditiile locale de teren si de conditiile de exploatare.  
Sistemul constructiv consta in :  
 A. SURSA DE APA- Forajul F1 ( de la gospodaria de apa) a fost executat cu tubulatura Valplast 
tip R16 Φ180 si 200mm si este echipat cu o pompa submersibila tip WILO TWU—1634 EM, furnizata de 
catre S.C IDM DINAMIC S.R.L Buzau. • q= 1,50 mc/h; (nu e 4,5 m3/ 
 

  P=5,5Kw de verificat  
In cabina forajului sunt montate elementele de automatizare aferente nivelului max. si min. din rezervor si 
contorul de apa. Zona adiacenta forajului este delimitata cu o imprejmuire din plasa de sarma, care 
asigura protectia sanitara cu regim sever conform HG.930/2005.  
Instalatia hidraulica include urmatoarele componente:  
•  conducta de refulare OL Φ3 inch;  
•  robineti cu mufa si sfera Dn 80mm;  

•  apometru Dn 80mm,cu flansa si cadran umed;  

•  clapet de sens unic Dn 80mm;  
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•  filtru de impuritati tipY cu sita din otel inoxidabil, cu racord Dn65mm;  

•  manometru 0-16atm;  

•  flansa capului de pompare –montata la 0,50m deasupra radierului cabinei , pe burlanul de 
protectie al coloanei definitive  

• B. ADUCTIUNE 1- PEID Dn 90mm cu functionare prin pompare , montata subteran intre forajul 
F1 si bazinul de reactie( cu by pass catre rezervor) , cu o lungime de 27 (intr-un loc apare 12 m pentru 
aductiune) ml. Conducta a fost pozata pe un pat de nisip la adancimea de inghet de 1,10m .  

• C. ADUCTIUNE 2 PEID Dn 110mm, cu lungimea de 815m de la forajul CAP pana la bazinul de 
reactie , de la gospodaria de apa.Acest foraj se utilizeaza ca sursa alernativa in perioadaele caniculare sau 
de seceta prelungita.  

• D. REZERVORUL SEMINGROPAT cu volumul de 200 m3 - constructie independenta cuplata 
cu camera vanelor,realizata din beton armat si zidarie caramida.Volumul de apa acumulat asigura 
compensarea orara a consumurilor si rezerva intangibila de incendiu de 54 m3. Constructia prezinta 
impermeabilizari speciale la interior- tencuieli sclivisite din mortar M100-T, aplicate manual, cu grosimea 
de 1 cm.La exterior s-a realizat hidroizolatia cu 2 straturi bitum cald + 1 start carton , peste care s-a 
aplicat o termoizolatie din polistiren expandat de 10 cm grosime .Cuva rezervorului este vizitabila pe la 
partea suprioara .  

• E. CAMERA VANELOR include instalatia hidraulica, armaturi si accesorii , dupa cum urmeaza: 
conducta de alimentare a rezervorului PEID Dn 90mm, conducta de distributie PEID Dn 110mm, 
conducta de golire PEID Dn 200 mm, conducta de preaplin PEID Dn 110mm si racordul de incendiu, 
vane cu sertar pana, clapete de sens unic, manometru. In spatiul disponibil din camera vanelor s-a montat 
statia de ridicare a presiunii, compusa din 3 agregate de pompare: 1 pompa activa , 1 pompa rezerva si 1 
pompa incendiu( care va actiona exclusiv asupra rezervei intangibile de incendiu de 54m3). Presiunea de 
servciu se asigura cu o statie de ridicare a presiunii compusa din 3 pompe active, inseriate, cu pornire in 
cascada , avand urmatorii parametric: Q=35mc/h, P=7,5KW, H= 4 bar, vas hidrofor de 500 l.  
 
 F. PAVILIONUL DE EXPLOATARE , constructie cu regimul de inaltime parter si aria 
construita de 57,6m2, avand structura din zidarie portanta din caramida , fundatii, stalpi, centuri, pardoseli 
si planseu din beton armat , acoperis din tigla metalica cu sarpanta din lemn, tamplarie din aluminiu.  
In interior cladirea prezinta urmatoarea compartimentare: birou, grup sanitar, camera instalatii tratare, 
magazie, camera tablou electric general.S-au executat instalatii electrice si sanitare.  
 G. STATIE DE TRATARE A APEI , pentru reducere indicatori de fier si bor a fost amenajata in 
spatiul tehnic existent in cabina de exploatare, unde s-au montat filtrele cu nisip cuartos si carbine active, 
precum si schimbatorul de ioni pentru reducerea borului.  

 H. RETEA PUBLICA DE DISTRIBUTIE a apei PEID Dn 63-110mm, SDR 17,6 (Pn 6bari) are 
lungimea de 18,8km si urmeaza trama stradala existenta. Conductele sunt amplasate in domeniu public, in 
spatiul verde adiacent drumurilor din intravilan. Pozarea s-a facut subteran, la adancimea minima de 
inghet de -1,20m, pe un pat de nisip.Pe traseul retelei de distributie se pot identifica camine de vane, 
camine de golire,hidranti stradali care asigura debitul de incendiu exterior de 5l/s si 9 subtraversari la DJ 
220.  
 
SATUL  BOBOC 
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Sistemul local de alimentare cu apa are urmatoarea componenta:  
•  foraj cu adancimea de 120 m care asigura un debit capabil de 2,50 l/s in conditii normale de 
exploatare. Forajul este echipat cu o pompa submersibila tip Wilo cu parametrii functionali: q= 8 m3/h, 
H= 140 mcA, P=7,5 Kw  

•  aductiune PEID Dn 63 mm, L=20 m  

•  rezervor semiingropat din beton armat cuplat cu camera vanelor, avand V= 200 m3  

•  pavilion de exploatare care include:statia de clorinare,birou, grup sanitar,magazie, camera tablou 
electric;  

•  statie de ridicare a presiunii , montata in camera vanelor;  

•  statie de clorinare cu clor gazos;  

•  retea de distributie din PEID PE80,SDR 17.6, Pn 6 bar, Dn 63 mm-110 mm cu lungime totala 
de 12.50 km; sunt prevazute armaturi specifice, 7 hidranti exteriori Dn80 mm cu masive  
• beton;5 subtraversari dotate cu camine control si vane sectorizare; au fost prevazute cismele 
stradale.  
Investitia s-a incadrat in limitele parametrilor avizati , cu variatii de lucrari minime justificate de 
adaptarea la conditiile locale de teren.  
Sistemul constructiv consta in :  
A. SURSA DE APA- foraj cu adancimea de 120 m care asigura un debit de 2,5 l/s ( conform fisei de 
foraj si diagramei de investigatie geofizica prezentate de catre constructor).. Forajul a fost executat cu 
tubulatura Valplast tip R16 Φ200mm si este echipat cu o pompa submersibila tip WILO TWU—1634 
EM, furnizata de catre S.C IDM DINAMIC S.R.L Buzau. - q= 8 mc/h;  

• - Hpompare= 140 mcA  

• - P=7,5Kw  
•  
Parametrii pompei sunt:  
In cabina forajului sunt montate elementele de automatizare aferente alimentarii rezervorului de apa si 
contorul de apa. Zona adiacenta forajului este delimitata cu o imprejmuire din plasa de sarma, care 
asigura protectia sanitara cu regim sever conform HG.930/2005. Instalatia hidraulica include urmatoarele 
componente:  
 - conducta de refulare OL Φ3 inch;  
 - robineti cu mufa si sfera Dn 80mm;  

 - apometru Dn 80mm,cu flansa si cadran umed;  

 - clapet de sens unic Dn 80mm;  

 - filtru de impuritati tipY cu sita din otel inoxidabil, cu racord Dn65mm;  

 - manometru 0-16 atm;  

 - flansa capului de pompare –montata la 0,50 m deasupra radierului cabinei , pe burlanul de protectie al 
coloanei definitive  
 
B. ADUCTIUNE PEID Dn 90 mm cu functionare prin pompare , montata subteran intre foraj si rezervor 
, cu o lungime de 21 m. Conducta a fost pozata pe un pat de nisip la adancimea de inghet de 1,10 m si 
asigurata la socuri hidraulice printr-un masiv de ancoraj si un clapet de sens unic Dn 90 mm, Pn 6 bar.  
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C. REZERVORUL semingropat cu volumul de 200 m3 - constructie independenta cuplata cu camera 
vanelor,realizata din beton armat si zidarie caramida.Volumul de apa acumulat asigura compensarea orara 
a consumurilor si rezerva intangibila de incendiu de 54 m3. Constructia prezinta impermeabilizari 
speciale la interior- tencuieli sclivisite din mortar M100-T, aplicate manual, cu grosimea de 1 cm.La 
exterior s-a realizat hidroizolatia cu 2 straturi bitum cald + 1 start carton , peste care s-a aplicat o 
termoizolatie din polistiren expandat de 10 cm grosime .Cuva rezervorului este vizitabila pe la partea 
superioara.  
Dupa darea in exploatare in 2009 s-a constatat o variatie majora a consumului de apa intre sezonul 
canicular si sezonul rece, cauzata in principal de faptul ca localnicii utilizeaza apa pentru udat gradinile.  
 D. CAMERA VANELOR include instalatia hidraulica, armaturi si accesorii , dupa cum urmeaza: 
conducta de alimentare a rezervorului PEID Dn 90mm, conducta de distributie PEID Dn 110 mm, 
conducta de golire PEID Dn 200 mm, conducta de preaplin PEID Dn 110 mm si racordul de incendiu, 
vane cu sertar pana, clapete de sens unic, manometru. In spatiul disponibil din camera vanelor s-a montat 
statia de ridicare a presiunii, compusa din 3 agregate de pompare: 1 pompa activa , 1 pompa rezerva si 1 
pompa incendiu( care va actiona exclusiv asupra rezervei intangibile de incendiu de 54m3).  
 
 E. PAVILIONUL DE EXPLOATARE , constructie cu regimul de inaltime parter si aria 
construita de 57,6 m2, avand structura din zidarie portanta din caramida , fundatii, stalpi, centuri, 
pardoseli si planseu din beton armat , acoperis din tigla metalica cu sarpanta din lemn, tamplarie din 
aluminiu.  
 
In interior cladirea prezinta urmatoarea compartimentare: birou, ,grup sanitar, camera instalatie clorinare, 
magazine, camera tablou electric general.S-au executat instalatii electrice si sanitare.  
 F. INSTALATIA DE CLORINARE cu clor gazos de tip D.C 2.2 echipata cu dozator, pentru 
dezinfectie avand posibilitati de reglaj de la 50-900 g/h, s-a montat intr-un compartiment propriu , 
amenajat conform cerintelor furnizorului. In peretele exterior, la partea inferioara, s-au montat 2 
ventilatoare . Se anexeaza cartea tehnica a instalatiei.  
 
 G. RETEA PUBLICA DE DISTRIBUTIE s-a realizat cu o configuratie ramificata, cu 
respectarea tramei stradale actuale , urmand ca la extinderi sa se inchida un inel principal pe ambela laturi 
ale DJ 220; este realizata din PEID Dn 50-110 mm, SDR 17,6 (Pn 6bar), are lungimea initiala de aprox 
7,5 km, ulterior extins la 12,50 km (sau 7 km??) si urmeaza trama stradala existenta. Conductele sunt 
amplasate in domeniu public, in spatiul verde adiacent drumurilor din intravilan. Pozarea s-a facut 
subteran, la adancimea minima de inghet de -1,20m, pe un pat de nisip.Pe traseul retelei de distributie se 
pot identifica camine de vane, camine de golire,hidranti stradali Dn 80mm si 4 subtraversari.  
  
 H. STATIE DE TARTARE  

 Fluxul tehnologic are o configuratie liniara care include: 
-Reactie primara de reducere a Fe cu solutie NaOCI in bazinul de contact, V=20m? 
Instalatie de preclorinare RPG 603, cu solutie NaOCI, conectata la bazinul de contact   exterior, V=20m:; 
- Grup de pompare de proces, 
- Filtru cu pat catalitic AIL 10; 
- Filtru cu carbune activ ACL 08; 
- Instalatie de postclorinare RPG 603; 
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- Instalatie de spalare inversa a celor 2 filtre 
- Conexiuni hidarulice ( cu By pass pe circuitul de tratare interpus) pe conducta de 
alimentare cu apa PEID Dn 9O0mm, dintre FJ si rezervorul de 200m* ; 
- Bazin colector ape rezidulale V=10m* , care colecteaza apa uzata , rezultatat de la spalarea automata a 
filtrelor  
 
SATUL  ROSIORU  

  
- foraj cu adancimea de 120ml care asigura un debit capabil de 2,50 l/s in conditii normale de exploatare. 
Forajul este echipat cu o pompa submersibila tip Wilo cu parametrii functionali: q= 8 mc/h, H= 80 mcA, 
P=7,5 Kw; dupa pomparile experimentale s-a efectuat analiza fizico-chimica si bacteriologica si s-a 
constatat ca sunt depasiri fata de limitele max. admise( Legea 458/2002) la incarcarile de Fe si Bor.  
- aductiune PEID Dn 90 mm, L=21m; (sau pehd 63 mm?)  
- rezervor semi îngropat din beton armat cuplat cu camera vanelor, avand V= 200 m3 (sau 100 m3 – in 
documentatii apare cand 100 m3 cand 200 m3); dupa darea in exploatare in 2009 s-a constatat o variatie 
majora a consumului de apa intre sezonul canicular si sezonul rece, cauzata in principal de faptul ca 
localnicii utilizeaza apa pentru udat gradinile.  
- pavilion de exploatare care include:statia de clorinare,birou, grup sanitar,magazie, camera tablou 
electric;  
- Statie de ridicare a presiunii, montata in camera vanelor;  
- Statie de clorinare cu solutie de NaOCl , amplasata in camera vanelor .  
- Retea de distributie din PEID PE80, SDR 17,6, Dn 63mm-110mm cu lungimea de 4.938m.  
Investitia s-a incadrat in limitele parametrilor avizati . Calitatea apei trebuie corectata la indicatorul bor, 
intrucat conform buletinului de analiza nr. 1846 din 13.10.2014 , au rezultat depasiri peste limita admisa.  
In satul Rosioru s-au montat in cadrul proiectului nr. 57/2006 doar 500 m retea din PEID Dn 110 mm. 
Restul de retea cu lungimea de 3 000 m s-a relocat in satul Cochirleanca prin NR si NCS.  
Ulterior, in anul 2013 s-a intocmit proiectul de extindere a retelei de apa in satul Rosioru, astfel incat in 
prezent pot fi racordati toti locuitorii, cu contorizare individuala.  
Sistemul constructiv consta in :  
 
 
 A. SURSA DE APA- forajul a fost realizat cu tubulatura Valplast tip R16 Φ200mm si este echipat 
cu o pompa submersibila tip WILO TWU—1634 EM, furnizata de catre S.C IDM DINAMIC S.R.L 
Buzau. Parametrii pompei sunt:  
 
- q= 8 mc/h;  
- Hpompare= 140mcA  
- P=7,5Kw 

In cabina forajului sunt montate elementele de automatizare –senzori de nivel – pentru controlul inaltimii 
max si minime a apei din rezervor si contorul de apa. Zona adiacenta forajului este delimitata cu o 
imprejmuire din plasa de sarma, care asigura protectia sanitara cu regim sever conform HG.930/2005.  
Instalatia hidraulica include urmatoarele componente:  
-conducta de refulare OL Φ3 inch;  
-robineti cu mufa si sfera Dn 80mm;  
-apometru Dn 80mm,cu flansa si cadran umed;  
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-clapet de sens unic Dn 80mm;  
-filtru de impuritati tipY cu sita din otel inoxidabil, cu racord Dn65mm;  
-manometru 0-16atm;  
-flansa capului de pompare –montata la 0,50m deasupra radierului cabinei , pe burlanul de protectie al 
coloanei definitive  
 B. ADUCTIUNE - este realizata din PEID Dn 90 mm cu functionare prin pompare , montata 
subteran intre foraj si rezervor, cu o lungime de 21m. Conducta a fost pozata pe un pat de nisip la 
adancimea de inghet de 1,10m si asigurata la socuri hidraulice printr-un masiv de ancoraj si un clapet de 
sens unic Dn 90mm, Pn 6bari.  

 C. REZERVORUL SEMINGROPAT cu volumul de 100 m3 constructie independenta cuplata 
cu camera vanelor,realizata din beton armat si zidarie caramida.Volumul de apa acumulat asigura 
compensarea orara a consumurilor si rezerva intangibila de incendiu de 54 m3. Constructia prezinta 
impermeabilizari speciale la interior- tencuieli sclivisite din mortar M100-T, aplicate manual, cu grosimea 
de 1 cm.La exterior s-a realizat hidroizolatia cu 2 straturi bitum cald + 1 start carton , peste care s-a 
aplicat o termoizolatie din polistiren expandat de 10 cm grosime .Cuva rezervorului este vizitabila pe la 
partea superioara.  

 D. CAMERA VANELOR include instalatia hidraulica, armaturi si accesorii , dupa cum urmeaza: 
conducta de alimentare a rezervorului PEID Dn 90mm, conducta de distributie PEID Dn 110mm, 
conducta de golire PEID Dn 200mm, conducta de preaplin PEID Dn 110 mm si racordul de incendiu, 
vane cu sertar pana, clapete de sens unic, manometru. In spatiul disponibil din camera vanelor s-a montat 
statia de ridicare a presiunii, compusa din 3 agregate de pompare: 1 pompa activa , 1 pompa rezerva si 1 
pompa incendiu (care va actiona exclusiv asupra rezervei intangibile de incendiu de 54 m3). Pompele au 
urmatoarele caracteristici: Q = 30.88 m3/h; Hnec=21 m CA. Pompa incendiu are caracteristicile Q = 18 
m3/h; H= 21 m CA.  

 E. PAVILIONUL DE EXPLOATARE , constructie cu regimul de inaltime parter si aria 
construita de 57,6m2, avand structura din zidarie portanta din caramida , fundatii, stalpi, centuri, pardoseli 
si planseu din beton armat , acoperis din tigla metalica cu sarpanta din lemn, tamplarie din aluminiu.  
 
In interior cladirea prezinta urmatoarea compartimentare: birou, grup sanitar, camera instalatie clorinare, 
magazine, camera tablou electric general.S-au executat instalatii electrice si sanitare. 
 
 
 INSTALATIA DE CLORINARE cu solutie de NaOCl este amplasata in camera vanelor.  

 G. RETEA PUBLICA DE DISTRIBUTIE a apei PEID Dn 50-110 mm, SDR 17,6 (Pn 6bari) 
are lungimea de 4.938 m si urmeaza trama stradala existenta. Conductele sunt amplasate in domeniu 
public, in spatiul verde adiacent drumurilor din intravilan. Pozarea s-a facut subteran, la adancimea 
minima de inghet de -1,20 m, pe un pat de nisip. Pe traseul retelei de distributie se pot identifica camine 
de vane, camine de golire, 13 hidranti stradali si 4 subtraversari. Pentru bransarea locuintelor la sistemul 
public de alimentare cu apa s-au executat bransamente din PEID Dn 32mm, cu contorizare individulala . 
Cuplarea la reteaua stradala se realizat cu coliere de bransament.  
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SATUL  GARA  BOBOCU  

 

Reteaua de distributie este alcatuita  din PEID, PE100, SDR17, PN10, 
cu diametrul De 63, 90, 110 si 125 mm cu o lungime totala L = 8532 ml din care: 
Diametrul De 63mm cu o lungime de 2964ml; 
Diametrul De 90mm cu o lungime de 280ml; 
Diametrul De 110mm cu o lungime de 1267ml; 
Diametrul De 125mm cu o lungime de 4021ml. 
 

FORAJ 

Electropompa submersibila: 
Debitul de pompare Q = 7,1 l/s 

Inaltimea de pompare : Hp = 65 mCA 

 

GOSPODARIA DE APA 

In gospodaria de apa existenta vor fi amplasate urmatoarele obiecte proiectate; 
Un rezeror de inmagazinare V = 200 mc; 

grup de pompare echipat cu 2 pompe (1A+1R) avand Q = 2.13l/s si Hp =55 mCA si 
pompa incendiu avand Q =5l/s si Hp =55 mCA; 
conducte tehnologice, camine de vizitare; 
grup electrogen 22 kVA montat in container. 
 

 

                 
                      ►  Sistemul de eliminare a apelor uzate din comuna Cochirleanca  

 

 Reteaua de canalizare a comunei Cochirleanca  ( satele Cochirleanca, Boboc, Rosioru , Gara Bobocu, 
reteaua UM Boboc -  statia de epurare a comunei Cochirleanca ) este receptionata in anul 2022 si este 
functionala. 

   -  
                       

 

                      Concluzii 
 
Având în vedere analiza efectuată în prezentul Studiu de Oportunitate asupra situației actuale a sistemului 
public de apă și canalizare din comuna Cochirleanca ., precum și a obiectivelor strategiei de dezvoltare a 
serviciilor publice de apă și apă uzată, este evident că alternativa încredințării serviciilor  respective către 
un Operator Regional la nivelul Județului Buzău, respectiv S.C. Compania de Apă S.A. reprezintă 
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soluția optimă pentru obținerea celui mai bun raport calitate/cost pentru serviciile de apă și apă uzată 
furnizate. 
 
Rezultatele preconizate a fi atinse prin operator vizează în principal asigurarea furnizării la cel mai scazut 
preț posibil a unor servicii de calitate (disponibilitate de apă potabilă 24 de ore din 24, la toți 
consumatorii; asigurarea apei potabile la standardele UE), racordarea la sistemele de apă potabilă și de 
canalizare a tuturor persoanelor care nu sunt deservite în prezent, precum și tratarea corespunzatoare a 
apei uzate. 
 
Existența unui Operator Regional la nivelul județului va avea efecte benefice și din punct de vedere al 
îndeplinirii cerințelor de protecție a mediului, în mod special asupra factorului uman, apelor freatice și 
solului din arealul localităților propuse prin preluarea și capacitatea sporită de îndeplinire a obligațiilor 
aferente, obligații care vor presupune un efort  investițional substanțial. 
 
Avand in vedere continutul studiului de oportunitate va rugam sa analizati si sa hotarati cu privire la 
initierea unui proiect de hotarare prin care consiliul local al comunei.....sa aprobe delegarea serviciului 
public de alimentare cu apa si canalizare , operatorului regional Compania de Apa SA Buzau, prin 
atribuire directa a Contractului de Delegare a Gestiunii. 
 
 
     

 
 
 

PRESEDINTE 

SEDINTA 

NITA  PANDELE 

 

                                                                 

                                                                                                     CONTRASEMNEAZA 

                                                                                                    SECRETAR GENERAL 

                                                                                           IRIMIA  CLAUDIA  CRISTINA  



















































































































































































































































Anexa nr.3 la HCL nr._______/________2022 

 

Lista pret/tarif unic pe intreaga arie de operare 

 

In conformitate cu Strategia de tarifare pentru perioada 2020-2025, cuprinsa in Contractul de 

Delegare, preturile si tarifele practicate de catre Compania de Apa SA Buzau sunt: 

 

Produs 

Pret/ tarif fara 

TVA 

lei/mc 

TVA 

Pret/tarif cu TVA 

incepand cu 

01.01.2022 

lei/mc 

1 Apa potabila 6,48 9% 7,06 

2 Canalizare- epurare 5,15 9% 5,61 

 

Preturile si tarifele au la baza Decizia de aprobare a ANRSC nr. 1181 din 17.11.2021. 

Preturile si tarifele sunt unice pe intraga arie de operare. 

 

 

PRESEDINTE 

SEDINTA 

NITA  PANDELE 

 

                                                                 

                                                                                                     CONTRASEMNEAZA 

                                                                                                    SECRETAR GENERAL 

                                                                                           IRIMIA  CLAUDIA  CRISTINA  

 



Anexa nr.4 la HCL nr._______/________2022 

 

Lista bunurilor incredintate 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea bunului  

 
1. 

Reabilitare  sistem de 

alimentare cu apa , satele 

Cochirleanca, Boboc ,Rosioru 

, comuna Cochirleanca 

SATUL COCHIRLEANCA 
 
Forajul F1 cu adancimea de 150 m care asigura un 

debit capabil de 1,50 l/s  

Forajul F2 cu adancimea de 100 m, asigura 0,8 l/s.  

Gospodaria de apa formata din: Rezervor semiingropat 

din beton armat cuplat cu camera vanelor avand V= 200 
m3 ;Pavilion de exploatare care include: statia de 
clorinare,birou, grup sanitar,magazie, camera tablou 
electric; Statie de ridicare a presiunii , montata in 
camera vanelor;  Instalatii de tratare a apei avand in 
componenta filtre cu nisip cuartos si cu carbine activ, 
schimbator de ioni pentru reducere concentratie bor , 

bazin de reactie cu volumul de 25m3  

Retea de distributie- din PEID PE80,SDR 17,6, Dn 50 
mm-110 mm cu lungimea in final de 18,8km:  
 
SATUL  BOBOC 
Foraj cu adancimea de 120 m care asigura un debit 

capabil de 2,50 l/s aductiune PEID Dn 63 mm, L=20 m  

Rezervor semiingropat din beton armat cuplat cu 

camera vanelor, avand V= 200 m3  

Pavilion de exploatare care include:statia de 
clorinare,birou, grup sanitar,magazie, camera tablou 

electric;  

Statie de ridicare a presiunii , montata in camera 

vanelor;  statie de clorinare cu clor gazos;  

Retea de distributie din PEID PE80,SDR 17.6, Pn 6 
bar, Dn 63 mm-110 mm cu lungime totala de 12.50 km;  
 
SATUL  ROSIORU  
  
Foraj cu adancimea de 120ml care asigura un debit 
capabil de 2,50 l/s  
Rezervor semi îngropat din beton armat cuplat cu 

camera vanelor, avand V= 200 m3  
Pavilion de exploatare care include:statia de 
clorinare,birou, grup sanitar,magazie, camera tablou 
electric; Statie de ridicare a presiunii, montata in 
camera vanelor; - Statie de clorinare cu solutie de 
NaOCl , amplasata in camera vanelor .  
 Retea de distributie din PEID PE80, SDR 17,6, Dn 
63mm-110mm cu lungimea de 4.938m.  
 

 
2. 

Retea  publica  de canalizare 

a apelor uzate menajere si 

statie  de epurare  in comuna 

Reteaua de canalizare a comunei Cochirleanca  ( 
satele Cochirleanca, Boboc, Rosioru , Gara Bobocu, 
reteaua UM Boboc -  statia de epurare a comunei 
Cochirleanca capacitate 850 mc/zi ) 



Cochirleanca , judetul Buzau Lucrari retele de canalizare din conducte PVC SN4 cu 
diametre de 315mm, 250 
mm cu lungimea totala de 51765 m. 
Camine vizitare din PE 1313 buc 
Statii de pompare ape uzate 8 buc 
Retele de refulare dun conducte PEHD Pn 6 cu diametre 
cuprinse intre 125- 
160mm în lungime totala de 10529 m 
Camine racord din PVC/PP-KG 2026 buc 

 
3. 

Extindere sistem de 

alimentare cu apa  in satul 

Gara Bobocu , comuna 

Cochirleanca, judetul Buzau 

Reteaua de distributie cu o lungime totala L = 8532 ml 
din care: 
FORAJ 
Electropompa submersibila: 
Debitul de pompare Q = 7,1 l/s 
Inaltimea de pompare : Hp = 65 mCA 
GOSPODARIA DE APA 
Un rezeror de inmagazinare V = 200 mc; 
grup de pompare echipat cu 2 pompe (1A+1R) avand Q 
= 2.13l/s si Hp =55 mCA si pompa incendiu avand Q 
=5l/s si Hp =55 mCA;conducte tehnologice, camine de 
vizitare; 
grup electrogen 22 kVA montat in container. 

 
4. 

Statie de tratare apa , sat 

Boboc , comuna 

Cochirleanca, judetul Buzau 

Statie de tratare a apei cu filtre  pe baza de nisip cuartos  
si carbune activ, pentru reducerea incarcarilor de Fe si 
Mn. Capacitate  de tratare 7mc/h  ;Vol. anula tratata= 
95950mc 

 
5. 

Retele de transport a apelor 

uzate , colectate  de la UM 

01838 Bobocu la staia de 

epurare a comunei 

Cochirleanca , judetul Buzau 

Lungime retele 9950 m, din care retea canalizare 675 
m si conducta refulare 9275 m, 1 statie pompare apa 
uzata 

 
6. 

Modernizare  sistem de 

alimentare cu apa -foraj de 

mare adancime  sat 

Cochirleanca, comuna 

Cochirleanca, judetul Buzau 

Cabina  sursa de apa noua - 1 foraj de 
adâncime,H=120m, Q captat: 2l/s;tubulatura din PVC 
R16,Dn 200mm 

 
7. 

Modernizare  sistem de 

alimentare cu apa, comuna 

Cochirleanca , judetul Buzau 

-construire foraj sat Boboc 

Gara 

Cabina  sursa de apa noua - 1 foraj de 
adâncime,H=120m, Q captat: 2l/s;tubulatura din PVC 
R16,Dn 200mm 

 
8. 

Extindere  sistem de 

alimentare cu apa  in satul 

Gara Bobocu prin construire  

gospodarie de apa  la foraj 

existent , comuna 

Cochirleanca, judetul Buzau  

Rezervor =100mc;grupde pompare 1+1 ; aductiune L 
=10 m;  statie de dezinfectie ; extindere retea distributie 
L= 45 m 

 
9. 

Extindere retele distributie  

apa in satele Boboc si 

Cochirleanca  , comuna 

Cochirleanca, judetul Buzau  

Extindere retele de distributie  apa in sat Boboc L= 
1833 m, sat Cochirleanca L=2000 m 

 
10 

Extindere retele distributie  

apa in satul Rosioru , comuna 

Cochirleanca, judetul Buzau 

Extindere retele de distributie  apa in sat Rosioru L= 
2108 m 



11 Extindere retele distributie  

apa in satul Boboc, comuna 

Cochirleanca, judetul  

Buzau 

Extindere retele de distributie  apa in sat Boboc L= 
2755 m 
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SEDINTA 

NITA  PANDELE 
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STATUTUL 

ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DE UTILITATI 

PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA SI DE 

CANALIZARE “BUZAU 2008" 

ASOCIATII: 

1. UA.T. Judetul Buzau, prin Consiliul Judetean Buzêu, cu sediul in Buzê&u bdl. 

Nicolae Bêlcescu nr. 48, cod postal 120260, reprezentat de domnul Neagu Petre- 

Emanoil, in calitate de Presedinte al Consiliului Judetean, legal imputernicit in 

acest scop prin Hotêrêrea Consiliului Judetean nr. 228/27.10.2016. 

2. UA.T. Municipiul Buzêu, prin Consiliul Local al Municipiului Buzêu, cu sediul 

in Buzêu, Piata Daciei, nr. 1, cod postal 120191, reprezentat de domnul Toma 

Constantin, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotêrêrea 

Consiliului Local nr. 113/01.07.2016. 

3. U.A.T. Municipiul RAmnicu Sêrat, prin Consiliul Local al Municipiului R&Amnicu 

Sarat, cu sediul in RAmnicu Sarat str. Nicolae Balcescu nr. 1, cod postal 1253800, 

reprezentat de domnul Cirjan Sorin Valentin, in calitate de Primar, legal 

imputernicit in acest scop prin Hotërêrea Consiliului Local nr. 170/28.07.2016. 

4. U.A.T. Orasul Nehoiu, prin Consiliul Local al Orasului Nehoiu, cu sediul in 

Nehoiu, str. Calea Mihai Viteazu, nr. 43, cod postal 125100, reprezentat de 

domnul Milea lonut, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin 

Hotarêrea Consiliului Local nr. 81/31.10.2016. 

5. U.A.T.Orasul Patêrlagele, prin Consiliul Local al Orasului Patêrlagele, cu 

sediul in Pêtêrlagele, judetul Buzéu, cod postal 127430, reprezentat de domnul 

Gherghiceanu lon, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin 

Hotërêrea Consiliului Local nr. 84/08.12.2008. 

6. UA.T. Orasul Pogoanele, prin Consiliul Local al Orasului Pogoanele, cu 

sediul in Pogoanele str. Unirii nr. 18, cod postal 125200, reprezentat de domnul 

Dumitrascu Florin in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin 

Hotêrêrea Consiliului Local nr. 54/21.11. 2008. 

7. UAT.Comuna Pietroasele, prin Consiliul Local al Comunel Pietroasele, Cu 

sediul in comuna Pietroasele, str. Unirii, nr. 89, judetul Buzéu, cod postal 127470, 

reprezentatê prin domnul Enache Cornel in calitate de Primar, legal imputernicit in 

acest scop prin Hotêrêrea Consiliului Local nr. A48/28.08 .2008. 
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8. UAT. Comuna Merei, prin Consiliul Local al Comunei Merei, cu sediul in 

comuna Merei, nr. 91, judetul Buzêu, cod postal 127355, reprezentatê prin 

domnul Chirca Stefan, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin 

Hot&rêrea Consiliuului Local nr. 3/17.01.2013. 

9. U.A.T. Comuna Uimeni, prin Consiliul Local Uimeni, cu sediul in Comuna 

Uimeni, Judetul Buzêu, cod postal 127645, reprezentat prin domnul Armeanu 

Valeriu, in calitate de Primar, legal imputernicit prin Hotarêrea Consiliului Local nr. 

A42/24.08.2009. 

10. U.A.T.Comuna Siriu, prin Consiliul Local Siriu, cu sediul in Comuna Siriu, 

Judetul Buzêu, cod postal 127580, reprezentat prin domnul Voicu Constantin - 

Dragos, in calitate de Primar, legal imputernicit prin Hotërêrea Consiliului Local nr. 

35/16.11.2020. 

11. UA.T.Comuna Cislêu, prin Consiliul Local Cislêu, cu sediul in Comuna 

Cislêau, str. Calea Mihai Viteazu, nr. 191, Judetul Buzau, cod postal 127185, 

reprezentat de domnul Marin loan, in calitate de Viceprimar cu atributii de Primar, 

conform Ordinului Institutiei Prefectului nr. 828/26.11.2021. 

12. U.A.T. Comuna Chiojdu, prin Consiliul Local Chiojdu, cu sediul in Comuna 

Chiojdu, Judetul Buz&u, cod postal 127170, reprezentat prin domnul Neamtu 

Gheorghe, in calitate de Primar, legal imputernicit prin Hotêrêrea Consiliului Local 

Chiojdu nr. 44/25.11.2020. 

13. UAT.Comuna Mêgura, prin Consiliul Local Magura, cu sediul in Comuna 

Mêgura, str. Principalê, Judetul Buzêu, cod postal 127320, reprezentat prin 

domnul Cirstea Daniel, in calitate de Primar, legal imputernicit prin Hotêrêrea 

Consiliului Local nr. 52/ 16.11.2009. 

14. UAT. Comuna Sêpoca, prin Consiliul Local Sêpoca, cu sediul in 

Comuna Sêpoca, str. Principalê, nr. 1, Judetul Buzau, cod postal 127540, 

reprezentat prin domnul Manea Laurentiu - lulian, in calitate de Primar, legal 

imputernicit prin Hotë&rêrea Consiliului Local nr. 67/23-1 1.2020. 

15. UAT. Comuna Vernesti, prin Consiliul Local Vernesti, cu sediul in 

Comuna Vernesti, Judetul Buzêu, cod postal 127675 reprezentat prin domnul 

Nistase Daniel, in calitate de Primar, legal imputernicit prin Hotarêrea 

Consiliului Local nr. 17/25.02.2021. 

16. UAT.Comuna Smeeni, prin Consiliul Local Smeeni, cu sediul in Comuna 

Smeeni, Judetul Buzêu, cod postal 127595, reprezentat prin domnul Andrei lon, in 

calitate de Primar, legal imputernicit prin Hotêrêrea Consiliului Local nr. 

52/27.12.2012.



17. UAT.Comuna Viperesti, prin Consiliul Local Viperesti, cu sediul in 

Comuna Viperesti, Judetul Buzêu, cod postal 127705, reprezentat prin domnul 

Dedu Romi, in calitate de Primar, legal imputernicit prin Hotêrêrea Consiliului 

Local nr. 34/28.09.2012. 

18. UA.T.Comuna Valea Ramnicului, prin Consiliul Local Valea Ramnicului, cu 

sediul in Comuna Valea Rêmnicului, Judetul Buzêu, cod postal 127660, 

reprezentat prin domnul Galbenu Marian, in calitate de Primar, legal imputernicit 

prin Hotêrêrea Consiliului Local nr. 20/31.03.2011. 

19. UAT. Comuna Topliceni, prin Consiliul Local Topliceni, cu sediul in 

Comuna Topliceni, Judetul Buzêu, cod postal 127630, reprezentat prin domnul 

Panturu Viorel, in calitate de Primar, legal imputernicit prin Hotërêrea Consiliului 

Local nr. 16/28.04.2011. 

20. UAT.Comuna Grebanu, prin Consiliul Local Grebênu, cu sediul in 

Comuna Grebênu, Judetul Buzêu, cod postal 127270, reprezentat prin domnul 

Stanciu Gheorghe, in calitate de Primar, legal imputernicit prin Hotêrêrea 

Consiliului Local nr. 23/11.05.2011. 

21, UAT.Comuna Cernêtesti, prin Consiliul Local Cernatesti, cu sediul in 

Comuna Cernatesti, Judetul Buzêu, cod postal 127150, reprezentat prin domnul 

Mirzea Petrache, in calitate de Primar, legal imputernicit prin Hotêrêrea Consiliului 

Local nr. 28/28.07.2016. 

22. UAT.Comuna Beceni, prin Consiliul Local Beceni, cu sediul in Comuna 

Beceni, nr. 135, Judetul Buzêu, cod postal 127025, reprezentat prin domnul 

Burlacu Adrian, in calitate de Primar, legal imputernicit prin Hotërêrea Consiliului 

Local nr. 48/11.12.2020. 

23. UAT. Comuna Calvini, prin Consiliul Local Calvini, cu sediul in Comuna 

Calvini, Judetul Buzêu, cod postal 127130, reprezentat prin domnul Bitu Valeriu, 

in calitate de Primar, legal imputernicit prin Hotërêrea Consiliului Local nr. 

16/10.12.2020. 

24. U.A.T.Comuna Murgesti, prin Consiliul Local Murgesti, cu sediul in Comuna 

Murgesti, Judetul Buzêu, cod postal 127385, reprezentat prin domnul Negraru 

lonel - Edgar, in calitate de Primar, legal imputernicit prin Hotarêrea Consiliului 

Local nr. 6/31.01.2013. 

25. U.A.T.Comuna Puiesti, prin Consiliul Local Puiesti, cu sediul in Comuna 

Puiesti, sat Puiestii de Jos, str. nr. 1, nr. 44, Judetul Buzêu, cod postal 127502, 

reprezentat prin doamna Bêrlêa Rodica, in calitate de Primar, legal imputernicitê 

prin Hotërêrea Consiliului Local nr. 39/17.12.2020. 
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26. UA.T.Comuna Mênzêlesti, prin Consiliul Local Mênzalesti, cu sediul in 

Comuna Mênzêlesti, Judetul Buzêu, cod postal 127335, reprezentat prin domnul 

Moldoveanu Viorel, in calitate de Primar, legal imputernicit prin Hotêrêrea 

Consiliului Local nr. 9/20.01.2021. 

27. U.A.T. Comuna Vintilê Voda, prin Consiliul Local Vintilê Voda, cu sediul in 

Comuna Vintilê Voda, Judetul Buzêu, cod postal 127695, reprezentat prin domnul 

Coman lon, in calitate de Primar, legal imputernicit prin Hotarêrea Consiliului 

Local nr. 30/14.07.2016. 

28. U.A.T. Comuna Lopatari, prin Consiliul Local Lopêtari, cu sediul in Comuna 

Lopatari, Judetul Buzêu, cod postal 127295, reprezentat prin domnul Constantin 

Claudiu, in calitate de Primar, legal imputernicit prin Hotêrêrea Consiliului Local 

ni. 28/11. 122020. 

29. UAT. Comuna Sêrulesti, prin Consiliul Local Sêrulesti, cu sediul in 

Comuna Sêrulesti, Judetul Buzêu, cod postal 127545, reprezentat prin domnul 

Dinu Nicolae, in calitate de Primar, legal imputernicit prin Hotêrêrea Consiliului 

Local nr.28/26.09.2013. 

30. UA.T.Comuna Costesti, prin Consiliul Local Costesti, cu sediul in Comuna 

Costesti, str. Soseau Bucuresti, nr. 2, Judetul Buzau, cod postal 127200, 

reprezentat prin domnul Gioaba Nicolae, in calitate de Primar, legal imputernicit 

prin Hotêrêrea Consiliului Local nr. 43/26.11.2020. 

31. UA.T.Comuna Amaru, prin Consiliul Local Amaru, cu sediul in Comuna 

Amaru, Judetul Buzêu, cod postal 127005, reprezentat prin domnul Croitoru 

Constantin, in calitate de Primar, legal imputernicit prin Hotërêrea Consiliului 

Local nr. 12/30.04.2014. 

32. U.AT.Comuna Gura Teghii, prin Consiliul Local Gura Teghii, cu sediul in 

Comuna Gura Teghii, Judetul Buzêu, cod postal 127280, reprezentat prin domnul 

Micleru Gheorghe, in calitate de Primar, legal imputernicit prin Hotararea 

Consiliului Local nr. 0O4/29.01.2021. 

33. UAT. Comuna Vadu Pasii, prin Consiliul Local Vadu Pasii, cu sediul in 

Comuna Vadu Pasii, str. Principalê, nr.26, Judetul Buzau, cod postal 127650, 

reprezentat prin domnul Firon Gheorghe, in calitate de Primar, legal imputernicit 

prin Hotêrêrea Consiliului Local nr. 39/22.09.2016. 

34. UAT. Comuna Sêhëteni, prin Consiliul Local Sêhêteni, cu sediul in 

Comuna Sahêteni, Judetul Buzau, cod postal 127535, reprezentat prin domnul 

Alexandru Marius, in calitate de Primar, legal imputernicit prin Hotararea 

Consiliului Local nr. 69/16.11.2020.



35. UA.T. Comuna Valea Salciei, prin Consiliul Local Valea Salciei, cu sediul 

in Comuna Valea Salciei, Judetul Buzêu, cod postal 127665, reprezentat de 

domnul Gavrilê Dorin, in calitate de Viceprimar cu atributi de Primar, conform 

Ordinului Institutiei Prefectului nr. 718/14.10.2021. 

36. UA.T. Comuna Florica, prin Consiliul Local Florica, cu sediul in Comuna 

Florica, Judetul Buzêu, cod postal 127377, reprezentat de domnul lon Zaharia, in 

calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotarêrea Consiliului Local 

nr. 3/26.01.2016. 

37. UA.T. Comuna Nêeni, prin Consiliul Local Nêeni, cu sediul in Comuna 

Nêeni, Judetul Buzêu, cod postal 127390, reprezentat de domnul Burducea Petre 

- Petrini, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotarêrea 

Consiliului Local nr. 7/25.02.2016. 

38. U.A.T. Comuna Cozieni, prin Consiliul Local Cozieni, cu sediul in Comuna 

Cozieni, Judetul Buzëéu, cod postal 127210, reprezentat de domnul Panaitescu 

Daniel, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotêrêrea 

Consiliului Local nr. 21/08.08.2016. 

39. UA.T. Comuna Padina, prin Consiliul Local Padina, cu sediul in Comuna 

Padina, str. Mare, nr. 91 A, Judetul Buzau, cod postal 127410, reprezentat de 

domnul Chiritë lonel, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin 

Hotêrêarea Consiliului Local nr. 44/24.08.2016. 

A0. U.A.T. Comuna Margêritesti, prin Consiliul Local Mêrgaritesti, cu sediul in 

Comuna Mêrgêritesti, Judetul Buzêu, cod postal 127330, reprezentat de domnul 

Ungureanu Fênel, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin 

Hotë&rêrea Consiliului Local nr. 29/21.10.2016. 

41. UAT. Comuna Movila Banului, prin Consiliul Local Movila Banului, cu 

sediul in Comuna Movila Banului, str. Nuferilor, nr.130, Judetul Buzêu, cod postal 

127380, reprezentat de domnul Moise Dorin - Romicê, in calitate de Primar, legal 

imputernicit in acest scop prin Hotêrêrea Consiliului Local nr. 38/30.09.2016. 

42. U.A.T. Comuna Colti, prin Consiliul Local Colti, cu sediul in Comuna Colti, 

Judetul Buzau, cod postal 127195, reprezentat de domnul Stefan Gheorghe, in 

calitate de Primar, legal 'mputernicit in acest scop prin Hotërêrea Consiliului Local 

nr. 22/02.11.2020. 

A3.U.A.T. Comuna Bozioru, prin Consiliul Local Bozioru, cu sediul in sat 

Bozioru, Judetul Buzéu, cod postal 127075, reprezentat de domnul Grigore 

Valentin, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotarêrea 

Consiliului Local nr. 18/22.08.201/.



44. U.A.T. Comuna Bêlesti, prin Consiliul Local Balesti, cu sediul in Comuna 

Balesti, Judetul Vrancea, cod postal 627015, reprezentat de domnul Gheorghe 

Silviu - Stoica, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin 

Hotêrêrea Consiliului Local nr. 07/16.11.2020. 

45. U.A.T. Comuna Chiliile, prin Consiliul Local Chilile, cu sediul in Comuna 

Chilile, Judetul Buzêu, cod postal 127160, reprezentat de domnul Zaman Valentin 

-Sorin, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotarêarea 

Consiliului Local nr. 11/15.02.2018. 

46. U.A.T. Comuna Cênesti, prin Consiliul Local Canesti, cu sediul in sat 

Canesti, Comuna Canesti, Judetul Buzêu, cod postal 127135, reprezentat de 

domnul Marin Stoica, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin 

Hotêrêrea Consiliului Local nr. 34/30.09.2019. 

47. U.A.T. Comuna Tintesti, prin Consiliul Local Tintesti, cu sediul in Comuna 

Tintesti, str. Principalê, nr. 277, Judetul Buzau, cod postal 127640, reprezentat de 

domnul Stoica Aurel, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin 

Hotêrêrea Consiliului Local nr. 38/28.06.2019. 

48. UA.T. Comuna Bêlêceanu, prin Consiliul Local Bêlêaceanu, cu sediul in 

Comuna Bêl&ceanu, Judetul Buzêu, cod postal 127020, reprezentat de domnul 

Geangos Gic&, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin 

Hotêrêrea Consiliului Local nr. 28/18.12.2020. 

49. UA.T. Comuna Catina, prin Consiliul Local Catina, cu sediul in sat Catina, 

Comuna Cëtina, Judetul Buzêu, cod postal 127145, reprezentat de domnul 

Fulgeanu Alexandru - Constantin, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest 

scop prin Hotêrêrea Consiliului Local nr. 29/23.06.2021. 

50. U.A.T. Comuna Mihêilesti, prin Consiliul Local Mihêilesti, cu sediul in sat 

Mihêilesti, Comuna Mihêilesti, Judetul Buzêu, cod postal 127375, reprezentat de 

domnul Petre Dorinel , in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin 

Hotêrêrea Consiliului Local Mihêilesti nr. 53/23.10.2019. 

51. UA.T. Comuna Ghergheasa, prin Consiliul Local Ghergheasa, cu sediul in 

Comuna Ghergheasa, Judetul Buzêu, cod postal 127250, reprezentat de domnul 

Gheorghe Vasile, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin 

Hotë&rêrea Consiliului Local Ghergheasa nr. 5/07.01.2022. 

52. UA.T. Comuna Boldu, prin Consiliul Local Boldu, cu sediul in Buzau, 

Comuna Boldu, cod postal 127070, reprezentat de domnul Marian Mêrgêrit in 

calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotêrêrea Consiliului Local 

Boldu nr. 17/22.038.2022.



53. UA.T. Comuna Cochirleanca, prin Consiliul Local Cochirleanca, cu sediul in 

Buzau str. Principalê, nr.1, sat Cochirleanca, Comuna Cochirleanca, cod postal 

127190, reprezentat de domnul Nicolae Stancu, in calitate de Primar, legal 

imputernicit in acest scop prin Hotarêrea Consiliului Local Cochirleanca nr. 

16/27.04.2022. 

denumiti colectiv asociatii si individual asociatul, 

ne exprimam vointa de a coopera si de a ne asocia in conformitate cu 

prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, ale Legii serviciilor 

comunitare de utiitati publice nr. 51/2006, repulicatê, cu modificêrile si 

completêrile ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu apê si de canalizare 

nr. 2441/2006, republicata, cu modificêrile si completêrile ulterioare, si ale 

Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociati si fundatii, aprobata cu 

modificêri si completêri prin Legea nr. 246/2005, in cadrul Asociatiei de dezvoltare 

intercomunitarê de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apê si de 

canalizare “Buz&u 2008” (denumitê in continuare Asociatia), persoana juridica de 

drept privat, cu statut de utiltate publicê, in scopurile prevêzute la art. 4 din 

prezentul statut. 

CAPITOLUL | -DENUMIREA, SEDIUL $1| DURATA ASOCIATIEI 

Art. 1. - (1) Denumirea Asociatiei este “Buzau 2008" conform dovezii privind 

disponibilitatea denumirii nr. 58064/18.12.2007 eliberatê de Ministerul de Justitie. 

Asociatia are stampilê si insemne proprii. 

(2) Se va utiliza denumirea prescurtatê Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

 Buzéu 2008” si abrevierea A.D.L'Buzêu 2008”, dupa caz. 

Art. 2. - (1) Sediul Asociatiei este in Romania, Buzau, strada lon Baiesu, bl. 

4-5, etaj 1. 

(2) Sediul Asociatiei va putea Ti mutat in orice alt loc aflat pe raza unitatilor 

administrativ-teritoriale membre, in baza unel hotêrêri a adunêrii generale a 

Asociatiei sau a Consiliului Director, conform prezentului statut. 

Art. 3. - Asociatia este constituitê pe o durata nedeterminatê, incepênd cu data 

inscrierii sale in Registrul asociatilor si fundatillor aflat la grefa Judecatoriei 

Buzau.



CAPITOLUL II - SCOPUL $I OBIECTIVELE ASOCIATIEI 

Art. 4. - (1) Asociatia se constituie in scopul reglementaril, infiintêrii, organizêril, 

finantêri, exploatêri, monitorizarii si gestionarii in comun a serviciului de 

almentare cu apê si de canalizare (denumit in continuare Serviciul) pe raza de 

competentê a unitëtilor administrativ - teritoriale membre (denumitê in continuare 

aria Serviciului), precum si realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice 

de interes zonal sau regional, destinate infiintêrii, modernizarii si/sau dezvoltarii, 

dupa caz, a sistemelor de utilitêti publice aferente Serviciului, pe baza strategie 

de dezvoltare a Serviciului (denumitê in continuare strategia de dezvoltare); 

(2) Asociatii declara ca interesul comun ce stê la baza constituiri Asociatiei 

este interesul general al locuitorilor de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale 

membre pentru imbunêatêtirea calitatii Serviciului, in conditile unor tarife care sa 

respecte limitele de suportabilitate ale populatiei si principiul “poluatorul plêteste', 

atingerea si respectarea standardelor europene privind protectia mediului, precum 

si cresterea capacitatii de atragere a fondurilor pentru finantarea investitilor 

necesare in infrastructura tehnico-edilitarê aferentê Serviciului. 

(3) Modalitatea de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegata, care se va 

realiza 'n baza unui contract de delegare a gestiunii (denumit in continuare 

contractul de delegare) atribuit direct, conform prevederilor art. 311 din Legea nr. 

51/2006, republicatê, cu modificêrile si completêrile ulterioare, si ale art. 211 din 

Legea nr. 241/2006, republicatê, cu modificêrile si completarile ulterioare, uNuI 

operator regional, astfel cum este acesta definit de art. 2 lit. h) din Legea nr. 

51/2006. republicatê, cu modific&rile si completêrile ulterioare, al cêrui capital 

social va fi detinut integral de unitat administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei 

(denumit in continuare operatorul). 

Art. 5. - (1) Obiectivele Asociatiei sunt urmatoarele: 

a) sê incheie contractul de delegare cu operatorul, prevêzut la art. 17 alin. (2) 

it. a) din prezentul statut, in numele si pe seama asociatilor, care vor avea 

impreun4 calitatea de delegatar, conform art. 30 din Legea nr. 51/2006, 

republicatê, cu modificêrile si completêrile ulterioare; 

b) sê exercite drepturile specifice de control si informare privind operatorul, 

conform prezentului statut al acestuia; 

c) sê constituie interfata pentru discutli si sê fie un partener activ pentru 

autoritatile administratiei publice locale in ceea ce priveste aspectele de 

dezvoltare si de gestiune a Serviciului, in scopul de a coordona politicile si 

actiunile de interes intercomunitar, 

d) sê aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului; 

e) sê monitorizeze derularea proiectelor de investiti in infrastructura tehnico- 

edilitarê aferentê Serviciului; 

ft) sa monitorizeze executarea contractului de delegare si sê informeze 

regulat asociatii despre aceasta; 

g) sê identifice si sê propunaê orice actiuni vizêand realizarea obiectivelor 

Asociatilor in legatura cu Serviciul:



1. asigurarea unei politici tarifare echilibrate care sê asigure, pe de o parte, 

sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare si/sau baza-suport a 

contractêrii de credite rambursabile ori partial rambursabile, iar, pe de alta parte, 

sê nu se depaseascê limitele de suportabilitate ale populatiei; 
2. aplicarea principiului solidaritatii; 

3. implementarea si aplicarea permanenta a principiului "poluatorul plêateste'; 

4. cresterea progresivê a nivelului de acoperire al Serviciului; 

5. buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului si gestiunea 

administrativê si comercialê eficientê a acestuia; 

6. mentinerea calitëtii tehnice si intretinerea eficientê a echipamentelor $i 

lucrêrilor legate de Serviciu; 

7. buna gestiune a resurselor umane; 

h) sê acorde sprijin asociatilor si operatorului in vederea obtinerii resurselor 

financiare necesare implementêrii strategiei de dezvoltare. 

(2) Pentru realizarea obiectivelor Asociatiei, prin prezentul statut asociati 

mandateaz& Asociatia, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, 

republicatê, cu modificêrile si completêrile ulterioare, sê exercite in numele si pe 

seama lor urmatoarele drepturi si obligatii legate de Serviclu: 

a) elaborarea $i aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de 

reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de utilitêti publice existente, a 

programelor de infintare a unor noi sisteme, precum si a programelor de protectie 

a mediului; 

b) coordonarea proiectêrii si executiei lucrêrilor tehnico-edilitare, in scopul 

realiz&rii acestora intr-o conceptie unitarê si corelatê& cu programele de dezvoltare 

economico-socialê a localitëtilor, de amenajare a teritoriului, urbanism si mediu; 

c) urmêrirea, monitorizarea si raportarea indicatorilor de performanta ai 

Serviciului, stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii in vederea asigurêril 

gestionêrii si administrêrii Serviciului de catre operator pe criteril de eficienta 

economicê si managerialê si aplicarea masurilor corective si a penalitatilor 

prevêzute de contractul de delegare, in situatia in care operatorul nu respecta 

nivelul indicatorilor de performantê si eficientê la care s-a obligat si nu asigura 

continuitatea Serviciului; 

d) consultarea asociatiilor de utilizatori in vederea stabilirii politicilor si 

strategillor locale si a modalitatilor de organizare si functionare a Serviciului; 

e) medierea conflictelor dintre utilizatori si operator, la cererea uneia dintre 

pêrti; 
f) monitorizarea si controlul modului de respectare a obligatilor si 

responsabilitëtilor asumate de operator prin contractul de delegare cu privire la: 

(i) modul de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate 

de operator, in special respectarea indicatorilor de performantê, inclusiv in relatia 

Cu utilizatorii; 

(i) modul de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, 

dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilitati publice, mai ales exploatarea 

eficientê si in conditi de sigurantê a sistemelor de utilitêti publice sau a altor 

bunuri apartinêand patrimoniului public si/sau privat al asociatilor, afectate 

Serviciului; 

(ii) asigurarea protectiei mediului si a domeniului public, 
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(iv) asigurarea protectiei utilizatorilor, 

g) solicitarea de informati cu privire la nivelul si calitatea Serviciului 

furnizat/prestat si cu privire la modul de intretinere, exploatare si administrare a 

bunurilor din proprietatea publicê& sau privatê a asociatilor, incredintate pentru 

realizarea Serviciului; 

h) invitarea operatorului pentru audieri, in vederea concilierii diferendelor 

apêrute in relatia cu utilizatorii Serviciului; 

j) stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul intregii arii a delegêri 

prevêzute in contractul de delegare; 

j) aprobarea, de la data la care asociatii hotërêsc trecerea la un sistem de 

tarif unic, a modulului de formare si a stabilirii preturilor $i tarifelor, respectiv 

ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor propuse de operator; 

k) monitorizarea respectêrii angajamentelor asumate de catre delegatar fatê 

de operator prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a 

gestiunii Serviciului; 

|) elaborarea si aprobarea caietului de sarcini si a regulamentului Serviciului, 

consolidat si armonizat pentru intreaga arie a Serviciului, 

m) pêstrarea, in conditile legi, a confidentialitatii datelor si informatiilor 

economico-financiare privind activitatea Operatorululi, altele decat cele de interes 

public. 

CAPITOLUL Il - PATRIMONIUL ASOCIATIEI 

Art. 6. - (1) Patrimoniul Asociatiei este compus din bunurile si resursele proprii, 

necesare acoperirii cheltuiellor de organizare $i functionare si desfasurarii 

activitatilor proprii, pe de o parte, si din dreptul de folosinta gratuita asupra unor 

punuri din domeniul public sau privat al asociatilor, acordat sau ce va fi acordat 

Asociatiei de cêtre asociall. 

(2) Patrimoniul initial actualizat al Asociatiei este de 50.700 lei 

(cincizecimiisaptesute lei), constituit din contributia in numerar si/sau in natura a 

asociatilor, dupê cum urmeaza: 

- Municipiul Buzêu - 10.000 lei 

- Municipiul RAmnicu Sêrat - 3.500 lei 

- Orasul Nehoiu - 500 lei 

- Orasul Paêtêrlagele - 1.000 lei 

- Orasul Pogoanele - 500 lei 

- Judetul Buzêu - 10.000 lei 

- Comuna Pietroasele - 500lei 

- Comuna Merei - 500 lei 

- Comuna Uimeni - 500 lei 

- Comuna Siriu — 500 lei 

- Comuna Cislêu — 500 lei 

- Comuna Chiojdu — 500 lei 

- Comuna Mêgura — 500 lei 

- Comuna Sêpoca — 500 lei 

- Comuna Vernesti- 500 lei 
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- Comuna Smeeni — S00 lei 

- Comuna Viperesti— 500 lei 

- Comuna Valea RAmnicului-— 500 lei 

- Comuna Topliceni —- 500 lei 
- Comuna Grebênu — 500 lei 

- Comuna Cernatesti - 500 lei 
- Comuna Beceni — 500 lei 

- Comuna Calvini—- 500 lei 

- Comuna Murgesti — 500 lei 
- Comuna Puiesti- 500 lei 

- Comuna Minzalesti— 500 lei 

- Comuna Vintilê Vodê& — 500 lei 

- Comuna Lopêtari — 500 lei 
- Comuna Sarulesti- 500 lei 
- Comuna Costesti- 500 lei 

- Comuna Amaru — 500 lei 

- Comuna Gura Teghii —- 500 lei 

- Comuna Vadu Pasii — 500 lei 
- Comuna Sahateni — 500 lei 

- Comuna Valea Salciei —- 500 lei 

- Comuna Florica — 500 lei 

- Comuna Nêeni — 200 lei 

- Comuna Cozieni — 500 lei 

- Comuna Padina — 500 lei 

- Comuna Mêrgêritesti - 500 lei 

- Comuna Movila Banului —- 500 lei 

- Comuna Colti —- 500 lei 
- Comuna Bozioru — 500 lei 

- Comuna Balesti— 500 lei 
- Comuna Chilile — 500 lei 

- Comuna Cênesti— 500 lei 

- Comuna Tintesti— 500 lei 

- Comuna Baêléêceanu — 500 lei 

- Comuna Caêtina - 500 lei 

- Comuna Mihaêilesti — 500 lei 

- Comuna Ghergheasa -500 lei 

- Comuna Boldu - 500 lei 

- Comuna Cochirleanca - 500 lei 

- Comuna Berca — 500 lei -membru retras 

- Comuna Unguriu —- 500 lei - membru retras 

- Comuna Vilcelele — 500 lei - membru retras 

- Comuna Cilibia — 500 lei - membru retras 

Art. 7. - Sursele de venit ale Asociatiei sunt urmatoarele: 

a) contributiile asociatilor la formarea patrimoniului initial, cotizatile asociatilor 

si alte contributii de la bugetele locale ale acestora; 

b) dobanzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditile legii; 

11



c) donatii, sponsorizêri sau legate, 

d) orice alte surse de venituri prevêzute de lege sau de prezentul statut. 

Art. 8. - Asociatia nu are calitatea de operator si nu va desfasura activitati 

econoMmice. 

Art. 9. - Asociatia are un buget propriu de venituri si cheltuieli. Situatile 

financiare se Tntocmesc si se publicé in conformitate cu legislatia in vigoare. 

CAPITOLUL IV - ASOCIATII 

Art. 10. - Asociatii au urmêtoarele drepturi: 

a) sê aleagê si sê fie alesi in organele de conducere ale Asociatiei, prin 

reprezentantii lor in aceste organe; 

b) sê participe la luarea hotërêrilor care privesc activitatea Asociatiei, 

conform prevederilor prezentului statut; 

c) sê primeascaê, la cerere, toate informatile disponibile care privesc 

activitatea Asociatiel. 

Art. 11. - Asociatii au urmêtoarele obligati: 

a) sê respecte statutul si hotêrêrile organelor de conducere ale Asociatiei, 

b) sê plêteascê cotizatia anualê, 

Cc) sê promoveze si sê participe activ la acliunile desfasurate de Asociatie; 

d) sa participe, prin reprezentantii lor, la sedintele adunêrii generale a 

Asociatiel. 

Art. 12. - (1) Calitatea de asociat inceteaza in cazul retragerii sau excluderii din 

Asociatie, conform prevederilor prezentului articol. 

(2) Retragerea din Asociatie nu poate avea loc decat in situatia in care 

asociatul respectiv se retrage unilateral din contractul de delegare. Dacê& oricare 

dintre asociati doreste sê se retragê din contractul de delegare si, respectiv, din 

Asociatie, acest asociat va notifica presedintelui Asociatiei si celorlalfi asociati 

intentia sa. Presedintele Asociatiei va convoca adunarea generalê a Asociatiei in 

cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificêri. 

(3) Adunarea generalê a Asociatiei va analiza consecintele retragerii si 

modificarile care se impun la actul constitutiv al operatorului caruia i s-a atribuit 

direct contractul de delegare a gestiunii serviciului si/sau la contractul de delegare 

(in special in ceea ce priveste investitile), conform prevederilor contractului de 

delegare, si va hotêri modificarea corespunzatoare a prezentului statut al 

Asociatiel. 

(4) In cazul in care un asociat nu aproba contractul de delegare ce urmeaza 

sê fie fncheiat cu operatorul prevêzut la art. 17 alin. (2) lit. a) din prezentul statut 

sau se retrage unilateral din contractul de delegare dupa semnarea acestuia, 

indiferent cê retragerea are loc inainte sau dupê intrarea in vigoare a contractului 

de delegare, acest asociat va fi exclus din Asociatie. 

Este asimilat refuzului de a delega gestiunea Serviciului si neadoptarea, in 

dou& sedinte consecutive ale autoritatii deliberative a respectivului asociat, a 
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hotêrêrii de aprobare a delegêrii gestiunii Serviciului cêtre operatorul prevêzut la 

art. 17 alin. (2) lit. a) din alte motive decat un vot negativ. 

Adunarea General va hotêri excluderea din Asociatie, va analiza 

consecintele excluderii si modificêrile ce se impun la contractul de delegare (in 

special cu privire la investiti), conform prevederilor acestuia, si va hotari 

modificarea corespunzaêtoare a prezentului statut al Asociatiel. 

(5) Orice asociat care se retrage sau este exclus din Asociatie este obligat sê 

plêteasca: 

a) sumele corespunzëtoare rambursêrii de cêtre operator a imprumuturilor 

contractate pentru finantarea dezvoltêrii (modernizare, reabilitare, bunuri no, 

indiferent daca& sunt extinderi sau inlocuiri) infrastructurii aferente Serviciului 

respectivului asociat, de care a beneficiat in perioada in care a fost membru al 

Asociatiei, plus cheltuielile aferente acestor imprumuturi, 

b) sumele corespunzêtoare investitiilor de care a beneficiat in perioada in 

care a fost membru al Asociatiei, altele decêt cele prevêzute la lit. a); 

c) sumele prevêzute ca despêgubiri in contractul de delegare. 

Art. 13. — Asociatia poate accepta noi membri, cu acordul Asociatilor si cu 

incheierea unui act aditional la prezentul statut, prin care noil membri sunt 

mentionati in preambulul statutului. Orice unitate administrativ teritorialê care 

devine membru al Asociatiei acceptê in totalitate prevederile prezentului statut si 

deleag& gestiunea Serviciului operatorului, prin act aditional la Contractul de 

delegare, ce va fi semnat de Asociatie in numele si pe seama unitatii 

administrativ-teritoriale respective. 

Pentru a vota hotêrêrea de acceptare, a noilor membri, reprezentanti 

asociatilor in adunarea generalê a Asociatiei au nevoie de un mandat special, 

prealabil, din partea unitëtilor administrativ-teritoriale, pe care le reprezinta, 

acordat prin hotêrêre a consiliului local sau judetean, dupa caz. 

CAPITOLUL V - ORGANELE ASOCIATIEI 

Adunarea Generalê a Asociatiei 

Art. 14. - (1) Adunarea generalê este organul de conducere al Asociatiei, format 

din tot reprezentanti asociatilor, desemnati prin hotarêre a autoritatilor 

deliberative ale acestora. 

Sunt numiti in calitate de membri ai Adunarii Generale: 

- DI. Neagu Petre-Emanoil numit de Consiliul Judetean Buzau 

DI. Toma Constantin numit de Consiliul Local al Municipiului Buzau 

- DI. Cirjan Sorin Valentin numit de Consiliul Local al Municipiului RêAmnicu 

Sarat 

- DI. Milea lonut numit de Consiliul Local al Orasului Neholu 

- DL.lon Gherghiceanu numit de Consiliul Local al Orasului Patarlagele 

. DI. Dumitrascu Florin numit de Consiliul Local al Orasului Pogoanele 
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DI. Enache Cornel numit de Consiliul Local al Comunei Pietroasele 

DI. Chircê Stefan numit de Consiliul Local al Comunei Merei 

DI. Armeanu Valeriu numit de Consiliul Local al Comunei Uimeni 

DI. Voicu Dragos numit de Consiliul Local al Comunei Siriu 

DI. Marin loan, Comuna Cislêu, prin Ordinul Institutiei Prefectului 

DI. Neamtu Gheorghe numit de Consiliul Local al Comunei Chiojdu 

DI. Cirstea Daniel numit de Consiliul Local al Comunei Magura 

DI. Manea Laurentiu lulian numit de Consiliul Local al Comunei Sêpoca 

DI. Nêstase Daniel numit de Consiliul Local al Comunei Vernesti 

DI. Andrei lon numit de Consiliul Local al Comunei Smeeni 

DI. Dedu Romi numit de Consiliul Local al Comunei Viperesti 

DI. Galbenu Marian numit de Consiliul Local al Comunei Valea Rêmnicului 

DI. Panturu Viorel numit de Consiliul Local al Comunei Topliceni 

DI. Stanciu Gheorghe numit de Consiliul Local al Comunei Grebanu 

DI. Mirzea Petrache numit de Consiliul Local al Comunei Cernatesti 

DI. Burlacu Adrian numit de Consiliul Local al Comunei Beceni 

DI. Bitu Valeriu numit de Consiliul Local al Comunei Calvini 

DI. Negraru lonel-Edgar numit de Consiliul Local al Comunel Murgesti 

Dna. Birlê Rodica numitê de Consiliul Local al Comunei Puiesti 

DI. Moldoveanu Viorel numit de Consiliul Local al Comunei Minzalest 

DI. Coman lon numit de Consiliul Local al Comunei Vintilê Voda 

DI. Constantin Claudiu numit de Consiliul Local al Comunei Lopatari 

DI. Dinu Nicolae numit de Consiliul Local al Comunei Sêrulesti, 

DI. Gioaba Nicolae numit de Consiliul Local al Comunei Costesti 

DI.Croitoru Constantin numit de Consiliul Local al Comunei Amaru 

DI. Micleru Gheorghe numit de Consiliul Local al Comunei Gura Teghi 

DI. Firon Gheorghe numit de Consiliul Local al Comunei Vadu Pasi 

DI. Alexandru Marius numit de Consiliul Local al Comunei Sêhateni 

DI. Gavrilê Dorin, Comuna Valea Salciei, prin Ordinul Institutiei Prefectului 

DI. Zaharia lon numit de Consiliul Local al Comunei Florica 

DI. Burducea Petre Petrini numit de Consiliul Local al Comunei Nêeni 

DI. Panaitescu Daniel numit de Consiliul Local al Comunei Cozieni 

DI. Chiritê lonel numit de Consiliul Local al Comunei Padina 

DI. Ungureanu Fênel numit de Consiliul Local al Comunei Maêrgêritesti 

DI. Moise Dorin Romica numit de Consiliul Local al Comunei Movila 

Banului 

DI. Stefan Gheorghe numit de Consiliul Local al Comunei Colfi 

DI. Grigore Valentin numit de Consiliul Local al Comunei Bozioru 

DI. Gheorghe Stoica numit de Consiliul Local al Comunei Balesti 

DI. Zaman Valentin Sorin numit de Consiliul Local al Comunei Chiliile 

DI. Stoica Marin numit de Consiliul Local al Comunei Canesti 
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DI. Stoica Aurel numit de Consiliul Local al Comunei Tintesti 

DI. Geangos Gic& numit de Consiliul Local al Comunei Baêlêceanu 

DI. Fulgeanu Alexandru - Constantin numit de Consiliul Local al Comunel 

Catina 

- DI. Petre Dorinel numit de Consiliul Local al Comunei Mihêilesti 

- DI. Gheorghe Vasile numit de Consiliul Local al Comunei Ghergheasa 

- DI. Marian Margarit numit de Consiliul Local al Comunei Boldu 

- DI Nicolae Stancu numit de Consiliul Local al Comunei Cochirleanca. 

(2) Fiecare asociat va depune toate diligentele pentru a-si asigura 

reprezentarea permanent in cadrul adunêrii generale a Asociatiel. 

(3) Hotêrêrile de numire/revocarel/inlocuire a reprezentantilor vor fi transmise 

in copie asociatilor si presedintelui Asociatiei in termen de 3 (trei) zile lucratoare 

de la data emiterii lor. 

Art. 15. - Adunarea generalê a Asociatiei alege dintre membrii sêi presedintele 

Asociatiei, care are atributile prevêzute in prezentul statut si care reprezinta 

Asociatia in raporturile cu terti, cu exceptia situatilor in care se prevede expres 

altfel. 

Art. 16. - (1) Adunarea generalê a Asociatiei indeplineste atributiile care ii revin 

conform art. 21 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu 

modificêri si completêri prin Legea nr. 246/2005, precum $i atributile speciale 

prevêzute de prezentul statut, in exercitarea competentelor privind Serviciul 

delegat conform mandatului incredintat de catre asociati prin prezentul statut, 

precum si drepturile speciale de control asupra operatorului prevêzut la art. 17 

alin. (2) lit. a) din prezentul statut. 

(2) Atributile adunêrii generale a Asociatiel cu privire la activitatea proprie 

sunt 

a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale Asociatiei; 

b) acordarea descêrcêrii de gestiune a membrilor consiliului director pentru 

perioada incheiatê, pe baza raportului de activitate prezentat adunêrii generale de 

consiliul director; 

c) aprobarea situatilor financiare ale Asociatiel pentru exercitiul financiar 

incheiat si a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al Asociatiei pentru 

urmatorul exercitiu financiar; 

d) alegerea si revocarea membrilor consiliului director; 

e) alegerea si revocarea membrilor comisiei de cenzori si stabilirea regulilor 

generale de organizare si functionare a comisiei de cenzZori; 

f) aprobarea organigramei si a politici de personal a Asociatiei, inclusiv a 

organizêrii aparatului tehnic al Asociatiel; 

g) aprobarea contractelor ce vor fi incheiate de Asociatie in nume propriu, a 

c&ror valoare depêseste echivalentul in lei al sumei de 20.000 euro; 

h) modificarea statutului Asociatiei; 

j) dizolvarea si lichidarea Asociatiei, precum $i stabilirea destinatiei bunurilor 

rAamase dupa lichidare; 
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j) aprobarea primirii de noi membri in Asociatie, precum si a retragerii si 

excluderii unor membri din Asociatie; 

k) aprobarea cotizatiei anuale; 

) orice alte atributii prevêzute de lege sau de prezentul statut. 

m) infiintarea de filiale 
(3) Aftributile adunêrii generale a Asociatiei cu privire la exercitarea 

mandatului acordat de asociati, conform art. 5 alin. (2), sunt: 

a) aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere 

si modernizare a sistemelor de utilitati publice existente, a programelor de 

infiintare a unor noi sisteme, precum si a programelor de protectie a mediului, 

elaborate si prezentate de consiliul director al Asociatiei, conform art. 23 alin. (3) 

lit. a); 
b) aprobarea masurilor propuse in rapoartele de monitorizare a executêrii 

contractului de delegare, elaborate si prezentate de consiliul director, conform art. 

23 alin. (3) lit. g); 

c) aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul intregii ari a Serviciului 

prevêzute in contractul de delegare; 

d) aprobarea stabiliri, ajustêrii si modificêrii preturilor si tarifelor propuse de 

operator de la data la care asociatii hotarasc trecerea la un sistem de tarif unic; 

e) adoptarea de hotërêri privind aplicarea mêsurilor corective si a penalitatilor 

prevaêzute de contractul de delegare in situatia in care operatorul nu respecta 

nivelul indicatorilor de performanta; 

f) aprobarea caietului de sarcini si a regulamentului Serviclului, consolidat si 

armonizat pentru intreaga arie a Serviciului, elaborate si prezentate de consiliul 

director conform art. 23 alin. (3) it. b). 

(4) Adunarea generalê a Asociatiei adoptê, de asemenea, orice hotêrêri in 

exercitarea drepturilor speciale de informare si de control asupra operatorului, 

acordate Asociatiei conform art. 17 alin. (2) lit. a) pet. 4 din prezentul statut. 

Art. 17. - (1) in temeiul art. 16 alin. (3), adunarea generala a Asociatiel 

hotêraste asupra aspectelor legate de obiectivele Asociatiei, avênd in vedere 

interesul comun al asociatilor, in special: 

a) operatorul; 

b) strategia de dezvoltare; 

c) politica tarifara; 

d) contractul de delegare. 

(2) in legaturê cu acestea, asociatii convin: 

a) Operatorul 

1. Operatorul, infintat potrivit art. 311 din Legea nr. 51/2006, republicata, cu 

modific&rile si completêrile ulterioare, va fi o socletate comercialê infiintata in una 

dintre formele prevazute de legislatia privind societëtile comerciale, avêand ca 

actionarilasociati toate sau o parte din unitatile administrativ-teritoriale membre 

ale Asociatiel. 
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2. Operatorul va avea ca obiect principal de activitate furnizarea Serviclului 

pentru asociati. 

3. Asociatia va fi consultatê cu privire la propunerile de modificare a actului 

constitutiv al operatorului inainte de aprobarea acestora. Autoritêtile deliberative 

ale asociatilor care sunt in acelasi timp si actionari/asociati ai operatorului vor 

respecta avizul Asociatiel. 

4. in aplicarea prevederilor art. 3171 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/2006, 

republicatê, cu modificêrile si completêrile ulterioare, in vederea exercitêrii de 

catre Asociatie a controlului direct si a influentei dominante asupra deciziilor 

strategice si/jsau semnificative ale operatorului, asociati care sunt 

actionari/asociati ai operatorului acorda Asociatiei, potrivit prezentului statut, 

dreptul de a: 

a) propune lista de persoane din rêandul cêrora adunarea generalê a 

operatorului are dreptul sê numeasca membrii consiliului de administralie al 

operatorului 

b) propune revocarea membrilor consiliului de administratie al operatorului; 

c) propune introducerea unei actiuni in justitie impotriva membrilor consiliului 

de administratie al operatorului pentru prejudicile aduse acestuia; 

d) acorda avizul conform asupra regulamentului de organizare si functionare 

al operatorului inainte de aprobarea acestuia de catre consiliul de administratie al 

societatli, 

e) acorda avizul conform asupra programului de activitate si strategiei 

propuse de consiliul de administratie al societatii inainte de aprobarea acestora de 

cêtre adunarea generalê a operatorului, 

f) acorda avizul conform asupra propunerii de infintare de filiale, cu conditia 

ca obiectul principal de activitate al acestora sê nu il constituie captarea, tratarea 

si distributia apei (cod CAEN 3600) sau colectarea si epurarea apelor uzate (cod 

CAEN 3700); 
g) acorda avizul conform asupra constituiri altor fonduri decat fondul de 

rezervê prevazut de legea societëtilor comerciale si a celor prevêzute in contractul 

de delegare, asupra destinatiei si cuantumului acestora, necesar pentru ca 

adunarea generalê a Operatorului sê poatê lua o hotêrêre in acest domeniu; 

h) aviza propunerile de modificare a actului constitutiv al operatorului inainte 

de adoptarea lor; 

i) de a fi informatê, in aceeagi masura ca oricare actionar/asociat al 

operatorului, despre activitatea acestuia. 

b) Strategia de dezvoltare 

1. Asociatia va asigura elaborarea si aprobarea strategiei de dezvoltare. Pe 

baza strategiei de dezvoltare vor fi stabilite investitiile necesare atingerli 

obiectivelor prevazute de aceastê strategie si prioritizarea acestora, precum si 

planul de implementare si analiza macrosuportabilitatii. Planurile de investitii vor f 

actualizate periodic, tinand seama de strategia de dezvoltare. 

2. Sursele de finantare a investitilor pot fi fonduri nerambursablile acordate 

de Uniunea Europeanê sau de institutii financiare, fonduri de la bugetul de stat 

sau de la bugetele locale ale asociatilor, fondurile proprii sau atrase ale 

operatorului. 
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3. Listele de investitii prioritare si planurile de finantare a acestora vor f 

discutate in sedintele adunêrii generale a Asociatiei si aprobate de autoritatile 

deliberative ale asociatilor beneficiari ai investitilor (proprietarii bunurilor rezultate 

in urma investitilor), precum si ale asociatilor deserviti de bunurile rezultate in 

urma investitilor. Acestea vor fi anexate la contractul de delegare si fac parte 

integranta din acesta. 

A Studie de fezabilitate aferente listelor de investiti vor fi supuse avizului 

consultativ al Asociatiei inainte de a fi aprobate de autoritatile deliberative ale 

Asociatilor beneficiari ai investitilor (proprietarii bunurilor rezultate in urma 

investitiilor). 

Cc) Politica tarifara 

1. Fiecare autoritate deliberativa a asociatilor va aproba tarifele care vor fi 

aplicate de operator pentru furnizarea Serviciului aflat in competenta acesteia, 

conform politici tarifare stabilite de Asociatie si dupa consultêri prealabile in 

cadrul acesteia. Tarifele vor fi stabilite, ajustate si modificate conform legislatiei in 

vigoare. 

2. De indatê ce asociatii vor hotëri trecerea la un sistem de tarif unic in cadrul 

contractului de delegare, Asociatia va avea atributia de a aproba stabilirea, 

ajustarea si modificarea acestui tarif unic, in numele si pe seama acestora. 

d) Contractul de delegare a gestiunii Serviciului 

1. Contractul de delegare va fi semnat, pe de o parte, de Asociatie, in numele 

si pe seama asociatilor care vor avea impreunê calitatea de delegatar, si, pe de 

altê parte, de operator. 

2. Prin contractul de delegare Asociatia, in numele si pe seama asoclatilor, 

va conferi operatorului dreptul exclusiv de a furniza Serviciul ca serviciu comunitar 

de utilitati publice pe raza lor de competenta teritorialê, precum $i concesiunea 

exclusiv& asupra bunurilor publice, care constituie sistemele de alimentare cu apa 

si de canalizare aferente Serviciulul. Operatorul va fi responsabil de 

implementarea programelor de investifi, va intretine, moderniza, reabilita si 

extinde sistemele de alimentare cu apê si de canalizare si va gestiona Serviciul pe 

riscul si r&spunderea sa, conform dispozitiilor contractului de delegare. Realizarea 

acestor responsabilitati se face prin indicatori de performantê care pot monitoriza 

implementarea sistemului. 

3. Asociatia va monitoriza indeplinirea de catre operator a obligatilor ce Ti 

incumbê in temeiul contractului de delegare. 

4. Asociatia, in temeiul mandatului conferit de asociati prin prezentul statut, 

va exercita in numele si pe seama acestora drepturile si obligatiile contractuale 

care le revin in calitate de delegatar. 

Art. 18. - Reprezentanti in adunarea generald sunt rAspunzatori pentru 

activitatea lor 'n conformitate cu legislatia in vigoare. 

Art. 19. - (1) Adunarea generalê a Asociatiel va fi convocata, ori de cate ori este 

necesar, de cêtre presedintele Asociatiei sau de un numar de cel putin 3 membri. 
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(2) Convocarea va fi ttansmisê prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel putin 5 

(cinci) zile lucratoare inainte de data sedintei $i va cuprinde data, ora, locul si 

ordinea de zi ale sedintel. 

(3) In functie de problemele inscrise pe ordinea de zi a sedintel, convocarea 

va fi timisê numai reprezentantilor asociatilor care au dreptul sê participe si sa 

voteze cu privire la luarea respectivelor hotêrêri conform prevederilor prezentului 

statut. 

(4) Sedintele adunêrii generale a Asociatiei vor fi conduse de presedintele 

Asociatiei sau, in absenta acestuia (inclusiv in cazul in care asociatul al carui 

reprezentant este presedintele Asociatiei nu participê la sedintê deoarece nu este 

asociat implicat), de persoana desemnatê de adunarea generalê dintre membri 

sal. 

(5) Adunarea generalê va alege dintre participanti la gedinfa un secretar, 

care va redacta procesul-verbal al sedinteli. 

(6) Procesul-verbal este semnat de presedinte si de secretar. O cople a 

procesului-verbal va fi tansmisê, in termen de maximum 5 (cinci) zile lucratoare 

de la data sedintei, fiecêrui asociat, indiferent dacê reprezentantul acestuia a fost 

sau nu prezent la sedinta. 

(7) Hotërêrile adunërii generale a Asociatiei se consemneazê intr-un registru 

de procese-verbale, care se pêstreaza la sediul Asociatiei. 

(8) Adunarea generalê poate avea loc si prin mijloace electronice de 

comunicare directê la distantê, iar hotërêrile adunêrii generale pot fi semnate de 

asociati inclusiv cu semnaêturê electronicê extinsa. 

Art. 20. - (1) Fiecare asociat, prin reprezentantul sêu, are un vot egal in 

adunarea generalê a Asociatiel. 

(2) Pentru luarea hotërêrilor care privesc numai anumiti asociati, respectiv 

asociatii in competenta cêrora este organizat $i functioneazê Serviciul la data 

sedintei adunêrii generale, asociatii beneficiari al investitiilor (proprietarii bunurilor 

rezultate 7n urma investitiilor), precum si asociatii deserviti de bunurile rezultate in 

urma investitilor, denumiti in prezentul statut asociat implicati, au dreptul de a 

participa si de a vota in cadrul sedintei adunari generale doar reprezentanti 

acestora. 

(3) Pentru a fi valabile, hotêrêrile adunêrii generale a asociatiei adoptate in 

exercitarea atributilor prevazute la art. 16 alin 2, lit. a)-h) si lit. j-D si art. 16 alin.(3) 

it. a), c), d), si f) se iau in prezenta a doua treimi din numêrul asociatilor $i cu 

majoritatea voturilor asociatilor prezenti. Daca la prima convocare cvorumul Nu 

este indeplinit, Adunarea Generalê a Asocialiel se convoacê pentru o data 

ulterioarê. care nu poate fi mai têrziu de 15 zile, calendaristice de la data stabilitê 

pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generalê a Asociatiei 

este valabil 'ntrunitë indiferent de numarul de asociati prezenti, iar hotarêrile se 

jau cu majoritatea voturilor asociatilor prezent. 

(4) Pentru a fi valabile, hotêrêrile adunarii generale a Asociatiei adoptate in 

exercitarea atributilor prevazute la art. 16 alin. (3) lit. b) sie) si la art. 16 alin. (4) 

se jau in prezenta tuturor asociafilor/asociatilor implicati si cu votul favorabil fie a 

cel putin jumatate din numarul asociatilor/asociatilor implicati, care insumeazê cel 

putin doua& treimi din numarul total al populatiei tuturor asociatilor/asociatilor 
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implicati, fie a cel putin douê treimi din numarul asociatilor/asociatilor implicati 

care insumeazê& cel putin jumêtate din numêrul total al populatiei tuturor 

asociatilor/asociatilor implicati. 

Dacê la prima convocare cvorumul nu este indeplinit, adunarea generalê se 

convoaca& pentru o datê ulterioar& care nu poate fi mal têarziu de 15 zile 

calendaristice de la data stabilitê pentru prima convocare, iar la a doua convocare 

adunarea generalê este valabil intrunitê indiferent de numarul de membri prezenti. 

(5) Pentru a fi valabile, hotërêrile adunari generale a asociatiei adoptate in 

exercitarea atributilor prevêzute la art. 16 alin (2), lit. 1), se iau in prezenta si Cu 

votul favorabil a tuturor asociatilor, cvorum si majoritate obligatorii la orice 

convocare. 
(6) In oricare din situatile prevêzute la alin. (8) — (5), daca& o hotêrêre a 

Adunarii Generale a Asociatiei priveste in mod direct serviciul propriu sau 

bunurile care apartin unui anumit asociat, nicio hotêrêre nu poate fi luata fêra votul 

favorabil al reprezentantului acestuia. Pentru adoptarea hotêrêrilor in executarea 

atributiei prevêzute la art. 16 alin. (3) lit.a), din prezentul statut, este necesar votul 

favorabil al reprezentatului judetului, dacê acesta este membru al Asociatieli. 

(7) In cazul in care reprezentantul unuia dintre asociati nu poate participa la 

sedinta unei adunêri generale a Asociatiei la care a fost convocat, acesta poate fi 

inlocuit de un ak reprezentat al unitati administrativ-teritorlale, imputernicit in 

acest scop prin hotêrêre a autoritatii deliberative a unitati administrativ-teritoriale 

asociate. 

Art. 21. - (1) Hotërêrile adunêrii generale a asociatiei luate in exercitarea 

atributilor prevêzute la art. 16 alin 2, lit. i) - j) si art. 16 alin.(3), lit. a), c),d),si f), nu 

pot fi votate de reprezentantii asociatilor in Adunarea Generalê a Asociatiei decat 

in baza unui mandat special, acordat expres, in prealabil, prin hotêrêre a 

autoritatii deliberative a asociatului al cêrui reprezentant este. 

(2) Hotërêrile luate de adunarea generala a Asociatiei trebuie aduse la 

cunostinta asociatilor in termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice de la data 

sedintei (Acesta este un termen maxim, pêrtile putênd stabili si un termen mai 

mic.). De asemenea, Asociatia este obligata sa publice toate hotêrêrile adunarii 

generale pe propria pagina de internet sau pe pagina de internet a consiliului 

judetean. 
(3) Asociatul care se considerê vatamat intr-un drept al sêu ori intr-un interes 

legitim printr-o hotêrêre a adunêrii generale a Asociatiei, dintre cele luate in 

exercitarea atributilor prevêzute la art. 16 alin. (3) din prezentul statut, poate initia 

actiune in justitie, conform prevederllor legale in vigoare. 

(4) Adunarea generalê a Asociatiel poate delega consiliului director, prin 

hotërêre adoptatë in aceleasi conditii ca cele prevêzute la art. 20 alin. (3), atributia 

privind aprobarea schimbêrii sediului Asociatiel. 

Consiliul Director 

Art. 22. - (1) Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociatiel, 

format din presedintele Asociatiei si inca 4 (patru) membri alesi din rêndul 

membrilor adunarii generale, pe o perioada de 4 (patru) ani. Componenta 
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Consiliului Director va asigura cat mai bine reprezentativitatea in cadrul acestui 

organ a tuturor asociatilor, utiliz&nd principiul reprezentêrii prin rotatie. 

Sunt alesi in calitate de membri ai Consiliului Director: 

1. Domnul Toma Constantin —- primar al municipiului Buzêu — presedinte al 

Asociatiel 

2. Domnul Cirjan Sorin Valentin - primar al municipiului RAmnicu sarat 

3. Domnul Milea lonut — primar al orasului Nehoiu 

4. Domnul lon Gherghiceanu — primar al orasului Pêtêrlagele 

5. Domnul Croitoru Constantin — primar al comunei Amaru. 

(2) Presedintele Asociatiei este si presedinte al Consiliul Director. 

(3) Membrii Consiliului Director sunt rêspunzatori pentru activitatea lor, in 

conformitate cu legislatia in vigoare. 

Art. 23. - (1) Consiliul Director asigurê punerea in executare a hotarêrilor 

adunêrii generale si exercitê atributiile prevêzute de prezentul statut si cele ce ii 

vor fi delegate de adunarea generala. 

(2) Consiliul Director exercitë urmêtoarele atributii privind activitatea proprie a 

Asociatieli: 
a) prezint& adunêrii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, 

executia bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de 

venituri si cheltuieli al exercitiului financiar viitor $i proiectul programelor 

Asociatiel; 

b) propune cuantumul cotizatiei pentru anul urmator, care se va include in 

proiectul de buget al Asociatiei, supus spre aprobare adunêrii generale; 

c) aprobê actele juridice ce vor fi incheiate de Asociatie in nume propriu, Cu 

exceptia contractelor a cêror valoare depaseste echivalentul in lei al sumei de 

20.000 euro; 

d) angajeaza personalul Asociatiei, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu 

respectarea politici de personal aprobate de adunarea generala si tinand cont de 

bugetul aprobat de adunarea generala; 

e) in relatia cu Asociati, monitorizeaza plata cotizaliel anuale de catre 

acestia la bugetul Asociatiei si decide masurile care urmeaza sê fie luate 

impotriva asociatilor care nu si-au achitat cotizatia datorata in termenul prevazut 

de prezentul statut; 

f) indeplineste orice alte atributi prevêzute in statut sau stabilite de adunarea 

generala. 

(3) Consiliul Director are urmêtoarele atributii cu privire la exercitarea 

mandatului acordat de asociati, conform art. 5 alin. (2): 

a) asigurê elaborarea strategiei de dezvoltare, utilizZênd principiul planificari 

strategice multianuale, a programelor de reabilitare, extindere si modernizare a 

sistemelor de utilitati publice existente, a programelor de infiintare a unor Nnoi 

sisteme, inclusiv cu consultarea operatorului, precum $i a programelor de 

protectie a mediului, pe care le supune spre aprobare adunêrii generale a 

Asociatiel; 
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b) asigurê elaborarea caietului de sarcini si a regulamentului Serviciului, 

consolidat si armonizat pentru intreaga arie a Serviciului, pe care le supune spre 

aprobare adunarii generale; 

c) asigurê coordonarea proiectêrii si executiei lucrêrilor tehnico - edilitare, in 

scopul realiz&rii acestora intr-o conceptie unitarê si corelatê cu programele de 

dezvoltare economico-socialê a localitêtilor, de amenajare a teritoriului, urbanism 

si mediu; 

d) asiguraê consultarea asociatiilor utilizatorilor in vederea stabilirii politicilor si 

strategiilor locale si a modalitêtilor de organizare si functionare a Serviciului, 

e) solicitê informatii cu privire la nivelul si calitatea Serviciului furnizat/prestat 

si cu privire la modul de intretinere, exploatare si administrare a bunurilor din 

proprietatea public& sau privatê a asociatilor, incredintate pentru realizarea 

Serviclului; 
f) monitorizeaza si controleaz& modul de respectare a obligatiilor $i 

responsabilitëtilor asumate de operator prin contractul de delegare, cu privire la: 

() modul de respectare si de fndeplinire a obligatiilor contractuale asumate 

de operator, in special respectarea indicatorilor de performanta stabilifi prin 

contractul de delegare, inclusiv in relafia cu utilizatorii, 

(i) gestionarea si administrarea Serviciului de cêtre operator pe criterii de 

eficientê economic si manageriala; 

(ii) modul de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, 

dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilitêti publice, mai ales exploatarea 

eficienta si in conditi de sigurantê a sistemelor de utilitati publice sau a altor 

bunuri apartinand patrimoniului public sifsau privat al asociatilor, afectate 

Serviclului, 

(iv) asigurarea protectiei mediului si a domeniului public; 

(v) asigurarea protectiei utilizatorilor, si in acest sens elaboreazê rapoarte de 

monitorizare trimestriale pe care le prezintê adunêrii generale a Asociatiel, 

g) asigurê medierea conflictelor dintre utilizatori si operator, la cererea uneia 

dintre parti; 

h) invitê operatorul pentru audieri, in vederea concilierii diferendelor aparute 

in relatia cu utilizatorii. 

Art. 24. - (1) Pentru realizarea scopului si obiectivelor sale, Asoclatia va 

constitui un aparat tehnic propriu. 
(2) Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit de consiliul 

director. Membrii aparatului tehnic vor avea statut de salariati ai Asociatiei. 

(3) Din aparatul tehnic vor face parte cel putin urmêtoarele persoane: 

a) un secretar, 

b) un contabil; 

c) unul sau mai multi consilieri juridicl; 

d) un numêr suficient de specialisti pentru monitorizarea executëri 

contractului de delegare, conform mandatului acordat Asociatiel prin prezentul 

statut. 

(4) La calculul cuantumului propus al cotizatiel anuale, consiliul director va 

lua in Considerare sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de functionare 

a aparatului tehnic al Asociatiel. 
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Art. 25. - (1) Consiliul director se intruneste in sedinfe, cel putin o data pe luna 

sau oride cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui Asociatiel. 

(2) Decizile consiliului director se jau in prezenta si cu votul a cel putin 
jumêtate plus unu din numêrul membrilor consiliului director. 

(3) Consiliul director va alege dintre participantii la sedintê un secretar, care 

va redacta procesul-verbal al sedintei. Procesele-verbale se semneazê de toi 

membrii consiliului director prezenti. Decizille consiliului director se consemneaza 

in registrul de procese-verbale, care se pêstreazê la sediul Asociatiei. 
(4) Sedintele consiliului director pot avea loc si prin mijloace electronice de 

comunicare directê la distantê, iar decizille consiliului director pot fi semnate de 

membri inclusiv cu semnêturê electronica extinsa. 

Controlul financiar intern al Asociatiei 

Art. 26. - (1) Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de o comisie 

de cenzori formatê din minimum 3 membri numiti de adunarea generalê pentru o 

perioadê de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungiril. 

(2) Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel putin unul dintre cenzori 

trebuie sê fie contabil autorizat sau expert contabil, in conditile legii. 

(3) Comisia de cenzori isi poate elabora un regulament intern de functionare. 

(4) Comisia de cenzori are atributile prevêzute la art. 27%2 din Ordonanta 

Guvernului nr. 26/2000, aprobatê cu modificêri si completêri prin Legea nr. 

246/2005. 
(5) Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de S.C. EXCONTA 

FM SRL. Buzêu, cu sediul in Buzêu str. Unirii bl. 8E ap. 15, CUI 10332015, nr. 

de ordine la Registrul Comertului J10/192/1998, reprezentatê de doamna Balescu 

Mariana. 

CAPITOLUL VI - DIZOLVAREA $I LICHIDAREA 

Art. 27. - Asociatia se dizolva: 

a) de drept; 

b) prin hotêrêrea instantei judecatoresti competente; 

c) prin hotêrêrea adunêrii generale. 
Art. 28. - Asociatia se dizolvê de drept prin: 

a) imposibilitatea realizêrii scopului si obiectivelor pentru care a fost 

constituita, dacê in termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu 

se produce schimbarea acestui scop; 

b) imposibilitatea constituiri Adunêrii Generale sau a Consiliului Director in 

conformitate cu prezentul statut, dacê aceastê situatie dureaza mai mult de un an 

de la data la care adunarea generalê sau, dupê caz, consiliul director trebuia sa 

se constituie; 
c) reducerea numêrului de asociati sub limita de 3, daca acesta nu a fost 

completat in termenul legal prevêzut in acest scop. 
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Art. 29. - Asociatia se dizolvê prin hotërêrea instantei judecëtoresti competente 

cand: 
a) scopul sau activitatea sa a devenit ilicitê sau contrara ordinii publice; 

b) realizarea scopului sêu este urmêritë prin mijloace ilicite sau contrare 

ordinii publice; 

c) asociatia urmêreste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit; 

d) asociatia a devenit insolvabila. 

Art. 30. - (1) Lichidarea Asociatiei se va face in conditile prevêzute de legislatia 

privind asociatiile. 

(2) Bunurile Asociatiei ramase in urma lichidêrii vor fi transmise catre 

persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau 

asemanator, conform hotërêri adunêri generale sau a instantei judecatoresti 

competente. 

Art. 31. - (1) Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea 

Asociatiei din Registrul asociatiilor si fundatiilor. 

(2) Asociatia isi inceteazê& existenta la data radieri ei din Registrul asociatiilor 

si fundatiilor. 

CAPITOLUL VII - DISPOZITII FINALE 

Art. 32. - (1) Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte aditionale 

semnate de reprezentantii tuturor asociatilor, special imputerniciti in acest scop. 

(2) Prezentul statut este guvernat de legea romana. in situatia in care intervin 

modific&ri ale legislatiei in domeniu, prezentul statut va fi modificat in conformitate 

cu noile prevederi. 

(3) Toate disputele nêscute din sau in legêturê cu acest statut, inclusiv orice 

problema privind interpretarea, validitatea sau incetarea acestuia, care nu pot fi 

rezolvate pe cale amiabilê, vor fi deduse spre solutionare instantelor judecatoresti 

competente. 

(4) Pentru desfasurarea procedurilor prevêzute de lege pentru inregistrarea 

modificêrilor Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarê ,Buzau 2008” la 

Registrul asociatilor si fundatiilor de pe lênga grefa Judecatoriei Buzau, se 

imputerniceste DI. Raicu Constantin - Director Executiv al Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitarê ,Buzau 2008", cetatean roman, nascut la data de 

11.01.1962, la Slatina, Jud. Olt, domiciliat in Jud. Buzêu, Mun. Buzau, Str. lon 

Heliade Radulescu, posesor al C.l. seria XZ, nr. 731737, eliberat de SPGCLEP 

Buzau, la data de 29.12.2019. 

Prezentul Statut actualizat a fost incheiat ast&zi 23.06.2022 in 2 (doua) 

exemplare originale. 
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